
Міністерство освіти і науки України  

Чернівецький національний університет  

імені Юрія Федьковича 

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 

 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ 

 

Напрям підготовки  

«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА» 

 

6.010106 ОКР «бакалавр» 

8.010106 ОКР «магістр» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чернівці - 2009 



ЗМІСТ 

Загальний опис факультету педагогіки, психології та соціальної роботи 
1. Структура та організація факультету 
2. Координатор від факультету та його заступники  
3. Перелік напрямів підготовки, що пропонуються на факультеті  
4. Умови для навчання 
5. Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання, які 

використовуються на факультеті 
Загальний опис напряму підготовки «Соціальна педагогіка» 
Історія та досягнення кафедри загальної та соціальної педагогіки  
Ступенева структура 
Навчальні дисципліни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС ФАКУЛЬТЕТУ 
ПЕДАГОГІКИ, ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 
1.Структура та організація факультету 

Адреса: 58000, м. Чернівці,   
 вул. Червоноармійська, 41 
  факультет педагогіки, психології та соціальної роботи 
Контактні телефони:  
  54 – 68 – 31 

3 – 52 – 80. 
 
Деканат: 

Декан факультету педагогіки, психології та соціальної роботи –  
доктор філологічних наук, професор  
Зварич Ігор Михайлович 

Заступник з навчально-методичної роботи – кандидат педагогічних наук, 
 доцент Федірчик Тетяна Дмитрівна 

Заступник з заочної форми навчання - кандидат педагогічних наук, доцент 
Комісарик Марія Іванівна 

Заступник з навчально-виховної роботи – асистент  
Чорней Ірина Дмитрівна 

Заступник з наукової роботи та інформатизації – кандидат педагогічних наук, 
доцент Тимчук Людмила Іванівна 

Заступник з навчально-організаційної роботи – асистент  
Мудрий Ярослав Сергійович 

Секретар-друкарка – Карпо Ольга 
  Трояновська Вікторія 
  
• Методичний кабінет: 
Методист – Двіжона Галина Михайлівна 
Старший лаборант – Олійник Юлія 
• Заочне відділення: 
Методист – Цепенда Марія Олексіївна 
Старший лаборант – Річкинда Іванна  
 
• кафедра загальної та соціальної педагогіки: 
Петрюк Ірина Михайлівна - завідувач кафедри, кандидат педагогічних 

наук, доцент. 
• кафедра педагогіки та психології дошкільної освіти: 
Олійник Марія Іванівна - завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, 

доцент. 
• кафедра педагогіки та методики початкової освіти: 
Руснак Іван Степанович – завідувач кафедри, доктор педагогічних наук, 

професор  



• кафедра музики: 
Лісовий Вадим Анатолійович  - завідувач кафедри, кандидат 

педагогічних наук, доцент 
• кафедра психології: 
Зварич Ігор Михайлович – завідувач кафедри, доктор філологічних наук, 

професор  
• кафедра практичної психології: 
 Радчук Валентина Миколаївна - завідувач кафедри, кандидат 

психологічних наук, доцент  
• кафедра психофізіології та медичної психології: 
Кокощук Георгій Ілліч - завідувач кафедри, доктор медичних наук, 

професор  
  

2.Координатор від факультету та його заступники: 
1. Координатор - кандидат педагогічних наук, доцент  
 Федірчик Тетяна Дмитрівна  
 Адреса : 58000, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 41 
 Телефон: 54 – 68 – 31 
 Години прийому : щодня з 12.00 до 17.00,  
 крім суботи і неділі 
2. Заступники – кандидат педагогічних наук, доцент 
 Бигар Ганна Павлівна; 
 Адреса : м. Чернівці, вул. Червоноармійська , 41  
 Телефон: 54 – 68 - 31 
 асистент Нємкова Євгенія Валеріївна 
 Адреса : м. Чернівці, вул. Червоноармійська , 41  
 Телефон: 54 – 68 - 31 
 

3. Перелік напрямів підготовки, що пропонуються на факультеті: 
 
• Напрям підготовки „Соціальна педагогіка”  
(спеціалізації: «Соціально-психологічна реабілітація», «Соціальне 

гувернерство»): 
 ступінь бакалавра – 4 роки ; 
 ступінь спеціаліста -1 рік; 
 ступінь магістра – 1 рік. 
 
•  Напрям підготовки „Початкова освіта” 
(спеціалізації:  
«Образотворче мистецтво»,  
«Іноземна мова»,  
«Українознавство»,  
«Практична психологія»)  
 ступінь бакалавра – 4 роки ; 



 ступінь спеціаліста -1 рік; 
 ступінь магістра – 1 рік. 
 
•  Напрям підготовки „Психологія” (спеціалізація „Соціальна 

психологія”) 
 ступінь бакалавра – 4 роки ; 
 ступінь спеціаліста -1 рік; 
 ступінь магістра – 1 рік. 
• Напрям підготовки „Музичне мистецтво (спеціалізація «Естрадний 

спів») ступінь бакалавра – 4 роки ; 
 ступінь спеціаліста -1 рік; 
 ступінь магістра – 1 рік. 
  
•  Напрям підготовки „Практична психологія”  
(спеціалізації: «Психологічне консультування»;  
«Медична психологія» )  
 ступінь бакалавра – 4 роки ; 
 ступінь спеціаліста -1 рік; 
 ступінь магістра – 1 рік. 
 
• Напрям підготовки „Дошкільна освіта”  
 (спеціалізації: «Практична психологія»; «Дефектологія та логопедія»  
 ступінь бакалавра – 4 роки ; 
 ступінь спеціаліста -1 рік; 
 ступінь магістра – 1 рік. 
 

4. Умови для навчання 
Підготовка фахівців за вищезазначеними напрямами забезпечена 

приміщеннями для навчання, самостійної та індивідуальної роботи, 
проживання та культурно-соціального життя студентів. Площа аудиторного 
фонду на одного студента не менша 10 м2. 

Факультет педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ, на площах 
якого, в основному, здійснюється навчальний процес підготовки фахівців за 
даними напрямами, забезпечений в повному обсязі як аудиторним фондом, 
так і навчальними та науковими лабораторіями. Так, для проведення 
навчального процесу на факультеті обладнані:  

1. Навчальні аудиторії відповідно до кожного напряму.  
2. 2 комп’ютерні класи.  
3. Психологічна лабораторія. 
4. Кабінет педагогічної майстерності. 
5. Методичний кабінет. 
Лабораторії кафедр факультету забезпечені персональними 

комп’ютерами. 
 Для виконання курсових, кваліфікаційних, дипломних та магістерських 

робіт, проведення навчальної та виробничої практики в цілому широко 



застосовується обладнання та території наукових підрозділів факультету, та 
матеріально-технічна база навчально-освітніх закладах області (загальні 
навчальні заклади, школи нового типу, професійно-технічні навчальні 
заклади, міський центр практичної психології й соціальної роботи, обласні та 
районні центри соціального захисту сім’ї та молоді, районні та міські 
методичні центри освіти), обласний стадіон „Буковина”, матеріально-
технічна база Чернівецького педагогічного коледжу, клінічна база дитячої 
міської лікарні (кабінети лікувальної фізичної культури, водяний та 
кульковий лікувальні плавальні басейни, кабінет фітотерапії, кабінети 
масажу). 

 
5. Основні методи навчання і викладання, способи оцінювання,  

які використовуються на факультеті 
У процесі викладання курсів професорсько-викладацький склад 

використовує різні методи та форми викладання і навчання (лекції: вступні, 
тематичні, підсумкові, лекції-практикуми, лекції-диспути тощо), практичні, 
семінарські заняття (у формі діалогу, круглого столу, тренінгів, ділової гри, 
конференції, КВН тощо), консультації (колективні, індивідуальні, групові), а 
також реалізує різні форми поточного та підсумкового контролю 
(тестування, виконання практичних завдань, розв’язування психолого-
педагогічних задач, написання рефератів, письмові та усні заліки та 
екзамени, контрольні, курсові роботи).  

Студенти, відповідно до навчальних планів, проходять різні види 
навчальних та виробничих практик практик: виховну практику, практику 
„Пробні уроки та заняття”, діагностичну, консультативну, ознайомлювальну, 
волонтерську, профілактичну, дозвільнєву, переддипломну, асистентську, а 
також готують протягом навчання курсову, кваліфікаційну, дипломну 
(магістерську) роботи. Практика проводиться у навчально-освітніх закладах 
міста та вищих навчальних закладах II-IV рівнів акредитації. Під час 
практики студенти виконують завдання з різних напрямів, відповідно до 
спеціальності, науково-дослідну роботу, проводять апробацію результатів 
власних курсових, кваліфікаційних та дипломних досліджень.  

  



ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ  
«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА» 

Бакалавр соціальної педагогіки підготовлений до організації та 
проведення соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю; 
проектування соціально-педагогічної діяльності у різних міросоціумах; 
вивчення вікових та індивідуальних особливостей клієнтів, визначення 
пріоритетних і перспективних напрямів роботи з дітьми та молоддю; 
розробки програм діагностування суб′єктів соціальної роботи; здійснення 
посередницької функції у ході розв′язання та зменшення конфліктних 
ситуацій; прогнозування різних напрямів діяльності; моделювання етичних 
норм комунікативної діяльності; виявлення причин девіації і вибору форм і 
змісту соціально-профілактичної роботи; розробки методичних матеріалів 
для організації життєдіяльності дітей та молоді за різними напрямами; 
проведення соціально-терапевтичної роботи; обґрунтування і вибору методів 
корекційно-реабілітаційної роботи; сприяння створенню оптимальних умов 
для соціалізації особистості; здійснення соціального супроводу прийомних 
сімей та будинків сімейного типу та ін. 

Фахівець здатний виконувати зазначену професійну роботу і може 
займати посади (згідно з ДК-03-95): 2340 – педагог соціальний; 2359.2. – 
організатор позакласної та позашкільної виховної роботи з дітьми; 3340 – 
вихователь гуртожитку, професійно-технічного закладу; 3310 – 
культорганізатор дитячих та позашкільних закладів; 12.296 – завідувач 
центру (молодіжного, реабілітаційного, корекційного та ін.); 1220.7 – 
начальник кабінету (методичного, ресурсного та ін.); 2351.2 – вихователь-
методист; 2352 – інспектор з охорони дитинства; 2442.2 – соціолог з 
ефективності покарання правопорушників; 2446.2 – фахівець соціальної 
роботи (з допомоги неблагополучним родинам, грошової допомоги дітям та 
ін); 2452.2 – керівник самодіяльного об′єднання; 3431 – референт з основної 
діяльності; 5131 – помічник вихователя; робітник, що здійснює догляд за 
окремими особами; 1225 – завідувач гуртожитку; завідувач кімнати (матері і 
дитини). Бакалавр соціальної педагогіки також може  займати додаткові 
посади менеджера соціальної роботи; керівника спеціалізованої соціальної 
служби (реабілітаційного центру для дітей-інвалідів; кризового стаціонару 
для дітей позбавлених батьківської опіки; мобільного центру соціальної 
роботи; мобільного інформаційного центру; методичного ресурсного центру 
соціальної роботи; тренінгового центру, патронажної служби; гувернерської 
служби); педагога-консультанта (соціальної служби і центри різного напряму 
для дітей та молоді; центру розвитку та планування сім′ї; соціальних 
притулків і приймальників-розподільників). 

Загальний обсяг годин для підготовки бакалавра становить 8298 годин (в 
т.ч. і переддипломна соціально-педагогічна практика). 

Підготовку бакалаврів-соціальних педагогів здійснюють 3 докторів 
наук, професорів та 17 кандидатів наук, доцентів. З них виконують: доктори 
наук, професори –  486 год (6%), кандидати наук, доценти – 3096 год (37%), 



асистенти без наукового ступеня – 4716 год (57%). В тому числі: частка 
науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими 
званнями, які забезпечують викладання лекційних годин з циклу 
гуманітарної  та соціально-економічної підготовки - доктори наук, 
професори –  54 год (3%), кандидати наук, доценти – 621 год (37%), 
асистенти без наукового ступеня – 1017 год (60%); частка науково-
педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями, які 
забезпечують викладання лекційних годин з  циклу природничо-наукової 
підготовки -  кандидати наук, доценти – 108 год (50%), асистенти без 
наукового ступеня – 108 год (50%); частка науково-педагогічних працівників 
з науковими ступенями та вченими званнями, які забезпечують викладання 
лекційних годин з  циклу професійної та практичної підготовки доктори 
наук, професори –  432 год (10%), кандидати наук, доценти – 2385 год (53%), 
асистенти без наукового ступеня – 1683 год (37%). 

Кафедра загальної та соціальної педагогіки, яка здійснює підготовку 
магістрів з соціальної педагогіки, нараховує 20 штатних викладачів, з яких 1 
кандидат наук, професор, 9 доцентів, кандидатів наук, 5 асистентів. Очолює 
кафедру кандидат педагогічних наук, доцент Петрюк Ірина Михайлівна. 

 
Випускаюча кафедра – загальної та соціальної педагогіки 
 

Історія та досягнення кафедри загальної та соціальної педагогіки  
Кафедра загальної та соціальної педагогіки функціонує у складі 

педагогічного факультету з 1 вересня 2002 року, але її основи закладалися ще 
в перші роки діяльності університету.  

У 1875р. на філософському факультеті була відкрита кафедра філософії і 
педагогіки. Пізніше, у 1923р., там же почала діяти кафедра педагогіки і 
соціології.  

У 1926-1927 рр. створено педагогічний семінар. Його керівником був 
призначений титулований професор К.Нарлі, який з 1927 р. очолив окрему 
кафедру педагогіки та історії педагогіки. У 1940 р. вона отримала статус 
загальноуніверситетської, а в повоєнні часи (1944 р.) відновила роботу як 
кафедра педагогіки і психології. У різні роки її очолювали відомі вчені та 
провідні діячі народної освіти: О.П.Турко, Ф.І.Науменко, І.І.Кобиляцький, 
І.М.Красногорський, І.І.Мирний, Д.М.Щербина, Л.П.Шевцова, 
С.В.Далавурак, П.Є.Мармазинська.  

У 1991 р. кафедра педагогіки й психології увійшла до складу 
новоствореного педагогічного факультету. У грудні 1992 року її 
реорганізовано у дві випускаючі: кафедру психології і соціології (зав. 
кафедри проф. Пірен М.І.) та кафедру педагогіки (зав. каф. доцент 
Пенішкевич Д.І.)  

З вересня 2002 року у зв’язку з розвитком спеціальності “Соціальна 
педагогіка” кафедра функціонує як випускна. Нині на кафедрі працюють 15 
штатних викладачів, серед яких: кандидат педагогічних наук, професор 



Пенішкевич Д.І., доценти Мацьопа Р.Л., Филипчук В.С., Гаврилюк Л.П., 
Алєксєєнко Т.А., Кобилянська Л.І., Петрюк І.М., Ковальчук І.В., Тимчук Л.І., 
Манчуленко Л.В. 

Завідувач кафедри загальної та соціальної педагогіки доцент Петрюк 
Ірина Михайлівна. 

Кафедра забезпечує викладання педагогічних дисциплін на усіх 
факультетах, які здійснюють підготовку вчителів-предметників для середньої 
школи. Також кафедра забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів та 
магістрів  соціальної педагогіки для системи освіти, соціальних служб, 
установ та організацій міста і області. 

 
 

 



СТУПЕНЕВА СТРУКТУРА 
1 семестр 
№ 
п/п 

Назва предмета К-сть кредитів Всього годин Форма 
контролю 

1 Історія України 3 144 іспит 
2 Іноземна мова (за проф. 

спрямов.) 
2 72 залік 

3 Фізичне виховання 2 72 - 
4 Вікова фізіологія і 

валеологія 
3 108 залік 

5 Загальна психологія 2 72 - 
6 Вступ до спеціальності 3 108 іспит 
7 Людина у сучасному 

соціумі 
4,5 162 іспит 

8 Основи соціально-
правового захисту 
особистості 

2,5 90 - 

9 Етнопедагогіка 4 144 іспит 
10 Історія соціальної 

педагогіки 
3 72 іспит 

11 Педагогічна антропологія 2 36 залік 
Всього кредитів за семестр 29 
 
 
2 семестр 
№ 
п/п 

Назва предмета К-сть кредитів Всього годин Форма 
контролю 

1 Іноземна мова (за проф. 
спрямов.) 

1 36 залік 

2 Українська мова (за 
проф. спрямов.) 

3 108 іспит 

3 Фізичне виховання 2* 72 залік 
4 Основи медичних знань 1,5 54 залік 
5 Загальна психологія 4 144 іспит 
6 Вікова та педагогічна 

психологія 
4 144 - 

7 Педагогіка 2,5 90 - 
8 Основи соціально-

правового захисту 
особистості 

2 72 іспит 

9 Основи сценарної роботи 
соц.педагога 

2 72 - 

10 Патопсихологія 2 72 залік 
11 Психічне і соматичне 

здоров’я 
3 108 залік 

12 Історія української 
культури 

2 72 іспит 

13 Соц.-пед. практика 
(ознайомл.) 

4 144 залік 

Всього кредитів за семестр 31 
Примітка: * позакредитна навчальна дисципліна 



3 семестр 
№ 
п/п 

Назва предмета К-сть кредитів Всього годин Форма 
контролю 

1 Філософія 4 144 іспит 
2 Іноземна мова (за проф. 

спрямов.) 
2 72 залік 

3 Фізичне виховання 1 36 - 
4 Фізичне виховання ** 1** 36** - 
5 Нові інформаційні 

технології 
3 108 іспит 

6 Вікова та педагогічна 
психологія 

2 72 іспит 

7 Педагогіка 2.5 90 іспит 
8 Соціальна педагогіка 2 72 залік 
9 Теорія та історія соц. 

виховання 
2,5 90 залік 

10 Етика соц.-пед. 
діяльності 

2 72 залік 

11 Методика роботи з дит. і 
молод. організаціями 

2,5 90 залік 

12 Основи красномовства 2 72 - 
13 Основи сценарної роботи 

соц.педагога 
2,5 90 іспит 

14 Теорія та історія 
гувернерства 

2 72 - 

15 Соц.-пед. практика 
(волонтерська) 

2,5 90 залік 

Всього кредитів за семестр 32,5 
Примітка: ** факультатив 
 
4 семестр 
№ 
п/п 

Назва предмета К-сть кредитів Всього годин Форма 
контролю 

1 Іноземна мова (за проф. 
спрямов.) 

3 108 іспит 

2 Фізичне виховання 2 72 залік 
3 Фізичне виховання ** 1** 36** - 
4 Технічні засоби навчання 1,5 54 залік 
5 Основи екології 1,5 54 залік 
6 Соціальна педагогіка 4 144 іспит 
7 Технології роботи соц. 

гувернера 
3 108 залік 

8 Основи красномовства 2,5 90 залік 
9 Теорія та історія 

гувернерства 
2,5 90 іспит 

10 Дошкільна педагогіка і 
психологія 

2 72 залік 

11 Практ.курс  з іноз. мови з 
метод. виклад. 

3 108 іспит 

12 Соц.-пед. практика 
(волонтерська) 

2,5 90 залік 



Всього кредитів за семестр 27,5 
Примітка: ** факультатив 
 
5 семестр 
№ 
п/п 

Назва предмета К-сть кредитів Всього годин Форма 
контролю 

1 Фізичне виховання 2 72 - 
2 Релігієзнавство 1,5 54 залік 
3 Етика та естетика 1,5 54 залік 
4 Основи економічної 

теорії 
2  72 - 

5 Нові інформаційні 
технології 

3 108 - 

6 Історія педагогіки 2,5 90 іспит 
7 Технології соц.-пед. 

роботи 
2 72 - 

8 Педагогіка сімейного 
виховання 

2,5 90 іспит 

9 Етика і психологія 
сімейного життя 

3 108 іспит 

10 Соц.-пед. робота в 
закладах освіти 

4 144 залік 

11 Музичне виховання і 
хореографія 

1,5 54 залік 

12 Художньо-прикладна 
діяльність 

1,5 54 залік 

13 Соц.-пед. практика 
(проф.- виховна) 

3 108 залік 

Всього кредитів за семестр 30 
 
6 семестр 
№ 
п/п 

Назва предмета К-сть кредитів Всього годин Форма 
контролю 

1 Фізичне виховання 2 72 залік 
2 Основи економічної 

теорії 
2  72 іспит 

3 Правознавство 2,5 90 іспит 
4 Основи охорони праці 1 36 залік 
5 Професійна творчість 1,5 54 залік 
6 Соціалізація особистості 3 108 іспит 
7 Технології соц.-пед. 

роботи 
2,5 90 іспит 

8 Методика соц.-вих. 
роботи 

2,5 90 залік 

9 Соціальна молодіжна 
політика 

3 108 залік 

10 Психодіагностика 2,5 90 іспит 
11 Соц.-пед. практика 

(проф.- виховна) 
3 108 залік 

12 Курсова робота з соц. 
педагогіки 

1 36 - 



Всього кредитів за семестр 26,5 
 
7 семестр 
№ 
п/п 

Назва предмета К-сть кредитів Всього годин Форма 
контролю 

1 Політологія 4 108 залік 
2 Реабілітаційна 

психологія 
3 108 іспит 

3 Педагогічна корекція 
конфлікт. ситуацій 

1,5 54 залік 

4 Основи психотерапії та 
консультування 

1,5 54 іспит 

5 Основи конституційного 
права України 

1,5 54 залік 

6 Практикум соціально-
педагогічної роботи 

1,5 54 - 

7 Соц.-пед. 
консультування сім’ї 

3 108 іспит 

8 Профілактика негат. 
явищ у молодіж. серед 

2,5 108 іспит 

9 Порівняльна педагогіка 2 72 залік 
10 Основи догляду за 

дітьми-інвалідами 
1,5 54 залік 

11 Психічне та соматичне 
здоров’я 

1,5 54 залік 

12 Методика корекційно-
педагог. роботи 

2 72 іспит 

13 Соц.-пед. практика 
(стажерська) 

1 4 тиж. залік 

Всього кредитів за семестр 26,5 
 
8 семестр 
№ 
п/п 

Назва предмета К-сть кредитів Всього годин Форма 
контролю 

1 Безпека життєдіяльності 1,5 54 залік 
2 Система соц. роб. в 

галузі освіти 
3 108 іспит 

3 Основи менеджменту в 
соц. роботі 

3 108 іспит 

4 Метод. соц..-пед.роботи з 
людьми пох.віку 

2,5 81 іспит 

5 Практикум соц.-пед 
роботи 

1 54 іспит 

6 Волонтерський рух і 
МГП 

2 81 залік 

7 Орг.-прав. основи діяльн. 
неурядових організ. 

2 81 іспит 

8 Основи догляду за 
дітьми-інвалідами 

2,5 108 іспит 

9 Психологія управління 1,5 54 залік 
10 Етносоціальні конфлікти 2,5 108 залік 



11 Гендерні тренінги 3 108 залік 
12 Соц.-пед. практика (навч. 

технологічна) 
3 108 залік 

13 Курсова робота з теорії і 
технологій соц..-
пед.роботи 

3 108 - 

14 Комплексний державний 
іспит з соціально-
педагогічних дисциплін 

3 108 - 
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9 семестр 
№ 
п/п 

Назва предмета К-сть кредитів Всього годин Форма 
контролю 

1 Філософія освіти 1 36 залік 
2 Організація діяльн.держ.і 

спец.служб 
2,5 90 залік 

3 Методолог. засади соц.-
пед. досліджень 

2 72 іспит 

4 Педагогіка і психологія 
вищої школи 

4 108 іспит 

5 Організація управл.навч. 
проц. у ВНЗ  

1,5 54 залік 

6 Охорона праці в соц.-пед. 
сфері  

1 36 іспит 

7 Цивільна оборона 2 54 іспит 
8 Опікунська педагогіка 4 108 іспит 
9 Тренінг самопізнання 1,5 54 залік 
10 Формування злор. 

способу життя 
1,5 54 залік 
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10 семестр 
№ 
п/п 

Назва предмета К-сть кредитів Всього годин Форма 
контролю 

1 Актуальні проблеми 
соц..педагогіки 

2,5 90 іспит 

2 Соціальна робота в 
Україні 

2 72 залік 

3 Соціальний супровід 
клієнта 

2 72 залік 

4 Сучасні інформаційні 
технології в освіті 

2 72 Залік 

5 Вища освіта і 
Болонський процес 

1 36 залік 

6 Психолого-педагогічна 
терапія 

2,5 90 іспит 

7 Методика виклад.соц.-
пед.дисциплін 

2 2 іспит 

8 Організація і проведення 
соц.-педагог. тренінгу 

1,5 54 залік 



9 Організація роботи з 
різними соц. групами 

2,5 90 іспит 

10 Інтелектуальна власність 1 36 залік 
11 Асистентська практика 12 432 залік 
12 Державна атестація: 

комплексний ДЕ з 
дисциплін спеціалізації і 
методики викладання 
соц.-пед дисциплін; 
Захист магістерської 
роботи 

8 288 - 

Всього кредитів за семестр 39 



НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 
 

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ «БАКАЛАВР» 
Спеціалізація: «Соціально-психологічна реабілітація» 
І. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки 
1.1. Нормативна частина курсу 
ІІ. Цикл природничо-наукової предметної підготовки 
2.1. Нормативна частина курсу 

«Нові інформаційні технології» 
«ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ НАВЧАННЯ» 

 (всього 54 години; 1,5 кредити) 
Форма контролю: залік 

Мета викладання дисципліни «Технічні засоби навчання» – набуття 
знань, вмінь і навичок майбутніми вчителями початкових класів у 
використанні сучасних технічних засобів навчання. 

Вивчення ТЗН базується на знаннях психологiї, педагогiки, сучасних 
інформаційних технологій i є невід’ємною частиною методичної пiдготовки. 

Завдання вивчення дисципліни «Технічні засоби 
навчання»:Ознайомлення з основними видами, характеристиками та 
функціональними можливостями сучасних ТЗН, тенденцiями їх розвитку. 
Вивчення психолого-педагогiчних особливостей сприйняття i засвоєння 
інформації з використанням ТЗН. Освоєння теоретичних основ та 
дидактичних принципів використання ТЗН. Вивчення принципу дiї, будови, 
функціональних та педагогiчних можливостей сучасних технiчних засобiв 
навчання. Оволодiння системою пошуку, алгоритмом виготовлення i 
методикою застосування носiїв iнформацiї. Оволодiння методичними 
основами комплексного використання ТЗН i принципами формування 
дидактичних комплексiв. Формування вмiнь i навичок використання 
дидактичних комплексiв у навчально-виховному процесi. Ознайомлення з 
педагогiчними, технiчними, ергономiчними, гiгiєнiчними й економiчними 
вимогами до сучасних ТЗН та їх комплексiв. Вивчення безпеки праці при 
роботi з сучасними ТЗН.  

Компетенції (прогнозовані результати навчання). 
У процесі вивчення навчальної дисципліни “Технічні засоби навчання” 

студент повинен знати:основні види, характеристики та функціональні 
можливості сучасних ТЗН, тенденцiями їх розвитку; психолого-педагогiчні 
особливості сприйняття i засвоєння інформації з використанням ТЗН; 
принцип дiї, загальну будову, функціональні та педагогiчні можливості 
сучасних технiчних засобiв навчання; педагогiчними, технiчними, 
ергономiчними, гiгiєнiчними й економiчними вимогами до сучасних ТЗН та 
їх комплексiв; критерії оцінки дидактичних можливостей ТЗН; проектно-
нормативні показники ТЗН; правила безпеки праці при роботi з сучасними 
ТЗН; систему пошуку, алгоритм виготовлення i методику застосування носiїв 
інформації. 



Студент повинен вміти:використовувати дидактичні комплекси з ТЗН 
у навчально-виховному процесi; виготовляти дидактичні посібники для ТЗН; 
визначати дози й опорні точки в навчальних предметах, при викладі яких 
доцільно застосовувати ТЗН; правильно експлуатувати та доглядати за 
сучасними ТЗН.  

Змістовий модуль 1. Загальна характеристика технічних 
 засобів навчання 

НЕ 1.1. Поняття, значення та класифікація технічних засобів 
навчання. Поняття про технічні засоби навчання. Значення технічних засобів 
навчання для навчально-виховного процесу з учнями. Класифікація 
технічних засобів навчання. 

НЕ 1.2. Статичні технічні засоби навчання. Загальна 
характеристика технічних засобів статичної проекції. Характеристика носіїв 
інформації статичної проекції. Характеристика апаратури статичної проекції. 
Методика використання технічних засобів статичної проекції. 

НЕ 1.3. Звукові технічні засоби навчання. Звукові технічні засоби 
навчання. Звукова інформація. Історична довідка. Сучасні способи запису і 
відтворення звуку. Сучасна апаратура для запису і відтворення звуку. 
Методика використання звукових ТЗН в навчально-виховному процесі. 

НЕ 1.4. Телевізійні технічні засоби навчання. Навчальне кіно. 
Значення і загальна характеристика телебачення. Телебачення як засіб 
навчання. Методика використання телебачення в навчально-виховному у 
процесі з учнями. Кіноплівка. Кінофільм. Технічна і педагогічна 
характеристика кінопроекторів. Методика використання навчального кіно. 

 
Змістовий модуль 2 Методика використання технічних засобів навчання 

в загальноосвітній школі. Обчислювальна техніка. 
НЕ 2.1. Методика використання технічних засобів навчання в 

загальноосвітній школі. Загальна методика використання технічних засобів 
навчання. Технічна підготовка. Організаційна підготовка. Методична 
підготовка. Використання технічних засобів навчання. 

НЕ 2.2. Поняття, особливості, дидактичні можливості, будова і 
принцип роботи персонального комп’ютера. Поняття та особливості 
персонального комп’ютера. Дидактичні можливості комп’ютерів як нового 
засобу навчання. Структура персонального комп’ютера: процесор; 
материнська плата; оперативна пам'ять; жорсткий диск. 

НЕ 2.3. Напрями використання персональних комп’ютерів в 
навчально-виховному процесі. Програмне забезпечення. Підготовка до 
використання персонального комп’ютера в навчальних закладах. Загальні 
вимоги до навчальних комп’ютерних програм. Використання комп’ютерних 
ігор у навчанні. Підготовка до використання персонального комп’ютера в 
навчальних закладах. 

НЕ 2.4. Мережа «Internet»: її можливості та особливості 
використання. 



Електронна пошта (E-mail). Телеконференції. Пошук і переміщення 
файлів. Виховні аспекти використання Інтернету у навчально-виховному 
процесі загальноосвітніх навчальних закладів. Використання комп’ютерних 
мереж у навчальному процесі. 

Основна література до курсу: 
1. Величко С.П., Царенко О.М Практикум з технічних засобів 
навчання. – Кіровоград: РВГ ІЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 1999. – 120 с.  
2. Гороль П.К., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. 
Сучасні інформаційні засоби навчання: Навчальний посібник. – К.: 
«Освіта України», 2007. – 536 с. 
3. Гороль П.К, Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л. Технічні засоби 
навчання: Питання і відповіді. – Вінниця, 2003. – 138 с. 
4. Гороль П.К., Коношевський Л.Л., Вороліс М.Г. Методика 
використання технічних засобів навчання в загальноосвітній школі: 
Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ВДПУ ім. М. 
Коцюбинського, 2000. – 243 с. 
5. Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и 
методика их использования: Учеб. пособие. – М.: Академия, 2002. – 256с.  
6. Технічні засоби навчання. Модернізована програма і методичні 
вказівки по вивченню дисципліни / А. Й. Якимов. – Харків, 2000. – 37с.  

 
ІІІ. Цикл професійно-орієнтованої підготовки  
3.1. Нормативна частина курсу 
3.1.1. Професійно-педагогічна підготовка

«ЗАГАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ» 
Всього – 216 год ( 6 кредитів) 
Форма контролю: іспит 

Мета  викладення дисципліни:  сприяти формуванню адекватного уявлення 
про предмет і завдання психології на сучасному етапі розвитку суспільства, її 
основні галузі, можливості практичного застосування знань. 
Компетенції якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу 
«Загальна психологія»: 

Студенти повинні показати глибокі теоретичні знання матеріалу: 
визначення понять, закономірностей та характеристики психологічних явищ, 
пояснити умови формування та розвитку пізнавальних  процесів, фактори 
формування особистості та індивідуальних її особливостей; володіти вміннями: 
використання методів психології для вивчення психіки дітей і дорослих 
організовувати педагогічне спілкування в процесі навчання та виховання учнів у 
період практики, враховуючи вікові та індивідуальні їх особливості, активізувати 
розумовий їх розвиток та особистісні якості. Майбутні психологи повинні вміти 
спостерігати, описати та проаналізувати будь-яке психічне явище, віднести його 
до певного компоненту структури психіки, пояснити його взаємозв'язок з іншими 
компонентами психіки. 

 
Змістовий модуль 1. Вступ до психології 



НЕ 1.1 Предмет психології, її завдання та наукові принципи. Галузі 
психологічної науки  
Визначення психології як науки. Завдання психології на сучасному етапі 
розвитку суспільства. Принципи психології. Сучасна психологія та її місце в 
системі наук. Структура сучасної психології. Стан та розвиток галузей 
психологічної науки. Значення різних психологічних знань для людини. 
НЕ 1.2 Наукове психологічне дослідження: принципи, структура, методи 
Класифікація і характеристика методів психологічних досліджень. Структура 
психологічного дослідження. Принципи та етапи дослідження. 
НЕ 1.3. Виникнення та розвиток психіки. Психіка та свідомість 
Поняття про психіку. Виникнення і розвиток форм психічного відображення 
у тварин як результат еволюції матерії. Етапи еволюції психіки. Психіка тва-
рин і людини. Культурно-історична концепція розвитку психіки людини  
(Л.С.Виготського). Виникнення і психологічна характеристика свідомості 
людини. Свідомість як форма відображення дійсності людиною. Стани свідо-
мості. Свідомість і несвідоме. Самосвідомість. 
НЕ 1.4. Історія розвитку знань про психічне. Основні напрямки сучасної 
зарубіжної психології 
Періодизація історії психології. Психологія як наука про душу. Розвиток 
психології із стародавніх часів до середини 19 ст. Психологія як наука про 
поведінку. Психологія на сучасному етапі розвитку суспільства. Основні 
напрямки сучасної зарубіжної психології: біхевіоризм, психоаналіз, гуманістична 
психологія, гештальттеорія, описова та когнітивна психологія (основні 
положення). 

 
Змістовий модуль 2. Психологія пізнавальних процесів 

НЕ 2.1. Увага: поняття, види, основні характеристики, розвиток уваги  
Поняття про увагу та її значення в житті і діяльності людини. Дослідження 
уваги в психології. Фізіологічні основи уваги. Види уваги, їх психологічна 
характеристика, функції уваги. Причини мимовільної уваги. Властивості 
уваги. 
НЕ 2.2. Відчуття: класифікація, характеристика видів, основні 
властивості та характеристика відчуттів  
Поняття про відчуття. Фізіологічні основи відчуттів. Класифікація відчуттів, пси-
хологічна характеристика їх видів. Загальні властивості і закономірності відчуттів.  
Пороги відчуттів. Розвиток відчуттів. Сенсорна ізоляція. 
НЕ 2.3. Сприймання: відчуття і сприймання, види сприймання та їх ха-
рактеристика, принципи та ілюзії сприймання. 
Поняття про сприймання.  Відмінність сприймання від відчуттів. Сприймання як 
багатоетапна дія. Фізіологічні основи сприймання. Класифікація сприймань, пси-
хологічна характеристиа їх видів. Принципи сприймання (за гештальтпсихологією). 
Властивості сприймання. Індивідуальна різниця у сприйманні. Розвиток 
сприймання у дітей. 
НЕ 2.4. Пам’ять: види, характеристика процесів, теорії, мнемічні при-
йоми запам’ятовування 



Поняття про пам'ять, її значення. Фізіологічні основи пам'яті. Теорії  пам'яті, їх 
характеристика. Види пам’яті. Процеси пам’яті. Запам'ятовування і його 
різновиди. Умови ефективного запам'ятовування. Збереження і забування. 
Боротьба із забуванням. Відтворення, його різновиди. Формування і розвиток 
пам'яті. Управління пам'яттю. Мнемотехнічні прийоми запам’ятовування. 
Забування та його причини. Індивідуальні особливості пам’яті. 
НЕ 2.5. Мислення, мова та мовлення 
Поняття про мислення як вищу форму пізнавальної діяльності. Соціальна при-
рода мислення. Єдність мислення і мовлення. Мислення як діяльність і 
розв'язування мислительних задач. Форми мислення. Розумові дії та 
мислительні операції. Види мислення та його характеристики. Творче 
мислення та умови його продуктивності. Розвиток мислення. Мова і мовлення. 
Мова і її функції. Мова як засіб спілкування і як інструмент мислення. Смисл і 
значення слова. Властивості мови. Історичний розвиток мовлення. Теорії мов-
лення. Класифікація видів мовлення. Афазії. Індивідуальні особливості мовлен-
ня. 
НЕ 2.6. Уява: види, механізми. Уява і творчість  
Поняття про уяву. Соціальна природа уяви. Зв'язок уяви з об'єктивною 
дійсністю. Фізіологічні основи процесів уяви. Види уяви. Механізми переробки 
уявлень в уявні образи. Уява творчість. 

 
Змістовий модуль 3. Емоційно-вольові процеси 

НЕ 3.1. Почуття та емоції. Емоційні стани 
Поняття про емоції і почуття та їх роль у практичній і пізнавальній 
діяльності. Функції емоцій. Теорії емоцій. Внутрішні зміни при емоційних 
реакціях. Основні емоційні стани та їх зовнішній вираз. Вищі почуття та їх 
види. Розвиток вищих почуттів. Почуття й особистість. 
НЕ 3.2. Воля  
Поняття про волю. Функції волі. Теорії волі. Довільні дії та їх особливості. 
Аналіз складної вольової дії. Фізіологічні та мотиваційні аспекти волі. 
Вольові якості особистості. Вольова регуляція поведінки. Фактори формування 
волі дитини. 
 

Змістовий модуль 4.  Психологія особистості та діяльності 
НЕ 4.1. Мотивація 
Поняття про мотивацію, мотиви,  потреби та мотиватори. Види потреб. 
Мотиваційна сфера людини. Ієрархія потреб та ієрархія мотивів. Теорії 
мотивації. Види мотивів діяльності й поведінки. Функції мотиву. Зв'язок цілей й 
мотивів діяльності. Спрямованість особистості. Інтереси, ідеали, переконання, 
установки, життєві цілі, ціннісні орієнтації. 
НЕ 4.2. Активність. Поведінка. Діяльність 
Співвідношення понять “активність”, “поведінка”, “діяльність”. Поняття про 
діяльність та її структуру. Класифікація дій. Психомоторна дія. Види 
діяльності. Закономірності формування вмінь і навичок. Місце навичок у 
структурі діяльності. Взаємодія навичок. 



Научіння та його категорії. Види поведінки. 
НЕ 4.3. Психологія спілкування 
Поняття про спілкування, його багатоплановий характер. Єдність 
спілкування і діяльності. Завдання та функції спілкування. Форми 
спілкування. Аспекти (сторони) спілкування. Структура спілкування. Етапи 
спілкування. Засоби спілкування. Види спілкування. Психологічні механізми 
міжособистісного сприйняття.  
НЕ 4.4. Психологічна характеристика особистості  
Загальне уявлення про особистість у психології. Поняття “людина”, “інди-
від”, індивідуальність”, “особистість”. Структура особистості. Стійкість рис 
особистості. Поняття про Я-концепцію. Фактори, що впливають на формува-
ння Я-концепції. Вплив Я-концепції на навчання, поведінку й діяльність. 
Самооцінка і рівень домагань. Особистість як історичний етап розвитку 
людини і суспільства. Критерії сформованості особистості. Сучасні теорії 
особистості та їх класифікація. Характеристика основних теорій особистості. 
НЕ 4.5. Міжособистісні стосунки  
Поняття про міжособистісні стосунки. Спроби людини зрозуміти оточуючий 
світ. Поняття соціального впливу. Групи та їх класифікація. Колектив як 
вища форма розвитку  групи. Структура групи. Поняття сумісності. 
Класифікація стосунків за М.М.Ободовим 
НЕ 4.6. Темперамент і особистість 
Поняття про темперамент. З історії вчень про темперамент. Типи 
темпераментів та їх психологічна характеристика. Основні теорії 
темпераменту.  Фізіологічні характеристики темпераменту. Властивості 
темпераменту за Б.М.Тепловим.  Врахування особливостей темпераментів у 
навчально-виховній роботі з дітьми. 
НЕ 4.7. Характер. Поняття про характер. 
Ступінь вираженості характеру. Характер і темперамент. Структура 
характеру. Поняття про динамічний стереотип. Людина як акцентуйована 
особистість. Акцентуйовані особистості (за К.Леонгардом). Акцентуація хара-
ктерів підлітків (за А.Є. Личко), типи акцентуацій та їх характеристика. 
Характер і практична діяльність. Формування та розвиток характеру. 
Самовиховання та проблема перевиховання характеру.  
НЕ 4.8. Здібності 
Поняття про здібності. Основні ознаки наявності здібностей. Види здібностей: 
загальні і спеціальні, розумові і практичні, учбові і творчі, здібності до спілку-
вання. Погляди на природу здібностей. Біологічне та соціальне в здібностях. 
Задатки як природна передумова здібностей. Неоднозначність зв'язків  задатків 
і здібностей. Рівні розвитку здібностей. Патологія здібностей. Вікові 
передумови розвитку здібностей. Здібності й  особистість. Поняття про інтелект 
та його структуру. IQ. Тести вимірювання інтелекту. 

Основна література до курсу: 
1. Гальперин П.Я Введение в психологию. – М.,1976. 
2. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. – М., 1986. 



3. Маклаков А.Г. Общая психология: Ученбник для вузов. – СПб.: Питер, 
2003. – 592 с 

4. Немов Р.С. Психология. – В 3 кн. – Кн.1. Общие основы психологии. – 
М.: Просвещение: Владос, 1995.  

5. Нечитайло В.Н. Общая психология. – Донецк: ООО «Лебедь», 1998. 
6. Основи загальної психології // За ред. акад. АПН України, проф. 

С.Д.Максименка. – К.: НПЦ Перспектива, 1998. 
7. Психологічний словник / За ред. В.І.Войтка. - К.: ВШ, 1982 
8. Психологія / За ред. Ю.Л.Трофімова. – К.: Либідь, 2000. – 558 с. 
9. Роменець В.А. Історія психології. – К.: Вища школа, 1978. 
10. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – В 2 томах. – М., 1989. 

 
 

«ПЕДАГОГІКА» 
Всього – 180 год ( 5 кредитів) 
Форма контролю: іспит 

Програма нормативного курсу “Педагогіка” включає відомості історії 
педагогіки, кращі здобутки народної педагогіки, ідеї педагогічної думки, 
надбання, теоретичні положення вчених та практиків. 
Мета викладання дисципліни: забезпечити знаннями студентів: 

- мети, принципів, організацію, управління і нормативні положення 
системи освіти; 

- навчальні плани, програми, підручники, методичні посібники, форми і 
методи, засоби навчально-виховного процесу, його матеріально-
технічне забезпечення; 

- основні напрями та перспективи розвитку освіти; 
- індивідуальні документи про освіту; 
- основи наукової організації педагогічної праці учнів. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни: 
Студент має знати:  

- визначення дидактики, історію дидактики, сучасні дидактичні підходи; 
- розуміти процес навчання як цілісну дидактичну систему; 
- основні документи, що визначають зміст освіти; 
- закономірності принципи навчання; 
- основні методи навчання; 
- ефективні засоби навчання; 
-  види і форми навчання організації навчального процесу; 
-  методи перевірки і оцінки результатів навчання; 
- визначення диференційованого навчання, модульного, інтегрованого 

навчання, контекстного навчання. 
- що таке позакласне і позашкільне навчання; 
- визначення і основні складові педагогічної майстерності; 
- визначення школознавства і основні принципи управління 

загальноосвітньою школою; 



- посадові обов’язки представників органів громадського і державного 
управління ЗОШ. 

Студент має вміти: 
-визначати які принципи, методи, засоби застосував учитель при поясненні 
матеріалу; 
-скласти урок і бачити у готовому конспекті структурні елементи уроку; 
- правильно підібрати методи оцінки знань учнів; 
-організувати диференційоване, інтегроване, контекстне навчання; 
-скласти план роботи соціального педагога. 
Ця програма є продовженням програми з педагогіки складеної для навчання 
у другому семестрі - перший другий модуль. Тому включає третій і 
четвертий модулі із чотирьох, які слухають студенти. Форма контролю іспит. 
Іспит приймається на основі вивченого матеріалу у другому і третьому 
семестрі. 
лекції 
Н.Е.3.1.:Дидактика:Історія розвитку, сучасні підходи  
Об’єкт і предмет дидактики. Історія розвитку дидактики. Основні дидактичні 
концепції. Навчання і розвиток у гуманістичній дидактиці. 
Н.Е.3.2.:Процес навчання як система 
Суть процесу навчання. Основні функції навчання та шляхи їх реалізації. 
Компоненти процесу навчання. 
Н.Е.3.5. Закономірності і принципи навчання 
Класифікація закономірностей навчання. Основні принципи навчання, їх 
вплив на  характер пізнавальної діяльності учнів і діяльності вчителя та їх 
характеристика.Проблеми реалізації принципів навчання у школі. 
Співвідношення принципів і правил навчання. 
Н.Е.3.6 Методи навчання 
Визначення методів навчання. Основні функції методів навчання. Прийом як 
складова частина методу навчання і як самостійна дидактична категорія. 
Різні підходи до класифікації методів навчання. 
Н.Е.3. Види і форми навчання 
Класифікація та  характеристика видів навчання. Історичні форми організації 
навчального процесу. Основні існуючі форми організації навчального 
процесу (урок, екскурсія, самостійна робота, факультативи). Виникнення і 
розвиток класно- урочної системи навчання. 
Н.Е.3.11. Перевірка і оцінка результатів навчання 
Суть і основні види контролю. Освітнє, виховне і розвиваюче значення 
оцінки знань, умінь і навичок учнів. Основні вимоги до оцінки знань, умінь і 
навичок учнів. Критерії і норми оцінок.  
Н.Е.4.1. Управління освітою: сутність, історія розвитку, сучасний стан. 
Поняття про управління, педагогічний менеджмент. Державне управління 
системою загальної середньої освіти. Школа як педагогічна система й об’єкт 
управління. 
Н.Е.4.3 Методична робота в школі 
Зміст і методика роботи педагогічної ради. Предметні методичні об’єднання. 



 Самоосвіта вчителів. Організація допомоги молодому вчителю.Семінари 
Н.Е.3.3. Діяльність вчителя у навчальному процесі 
Структура діяльності вчителя у навчальному процесі. Основні етапи 
оволодіння знаннями. Мотивація навчання школярів 
Н.Е.3.4 Зміст загальної середньої освіти 
Поняття і сутність змісту загальної середньої освіти. Джерела і фактори 
формування змісту освіти.Теорії організації змісту освіти. Нормативні 
документи, що визначають зміст освіти 
Н.Е.3.7 Характеристика методів навчання 
Характеристика методів організації та здійснення навчально- пізнавальної 
діяльності. Основні ознаки методів стимулювання і мотивації учіння, 
характеристика методів контролю і самоконтролю у навчанні ( Ю. 
Бабанський). Вибір методів навчання 
Н.Е.3.8. Засоби навчання 
Поняття засобів навчання та їх класифікація. Прості і складні засоби. 
Матеріальні засоби навчання.  Засоби матеріалізації розумових дій. 
Н.Е.3.10. Урок – одна з основних форм організації навчально-  виховного 
процесу. 
Традиційна типологія уроків. Структура уроку залежно від мети. Вимоги до 
сучасного уроку. Основні етапи підготовки учителя до уроку. Нетрадиційні 
уроки. Співпраця учителя і учнів. Диференційоване, індивідуалізоване, 
інтегроване, модульне навчання у сучасній школі 
Н.Е.4.2. Наукові засади внутрішкільного управління 
Принципи управління освітою. Керівництво навчально- виховною роботою 
школи. Планування роботи школи. Особливості внутрішкільного контролю. 
Н.Е.4.4. Вивчення передового педагогічного досвіду 
Поняття передового педагогічного досвіду. Вивчення, узагальнення і 
поширення передового педагогічного досвіду. Втілення досягнень 
педагогічної науки в шкільну практику. 

Література до курсу:) 
1.Зайченко І.В. Педагогіка. Навчальний посібник.- Чернігів, 2003. 
2. Галузинський В.М., Євтух М.Ю. Педагогіка: Теорія та історія.- Рівне, 1996. 
3.Мойсеюк Н.Є. Педагогіка. Навчальний посібник.- К.,2001 – 608 с. 
4.  Оржеховська В.М., Пилипенко О.І. Превентивна педагогіка.- Черкаси, 
2007 
5.Подласий И.П. Педагогика.- М., 1996. 
6.Педагогика /Под ред Ю.Бабанского.- М.,1988. 
7.Педагогіка / за ред. М.Д. Ярмаченка.- К.,1986 
8.Фіцула  М.М. Педагогіка. Посібник.- К.: Академия,2002.- 528 с. 
9. Харламов И.Ф. Педагогика.- М., 1990 
10. Бордовская Н.,Реан А. Педагогіка.-Спб.:Питер,2008.-304 с. 
11.Щербань П.Прикладна педагогіка.- К., 2001.- 212с. 
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Форма контролю: іспит 
Мета курсу – прищеплювати студентам любов до педагогічного фаху, 

формувати ідеал вчителя на основі прикладів життя відомих педагогів та 
висвітлених у їхніх творах вимог до вчительської професії, виховувати у 
майбутніх учителів риси, необхідні для майбутньої роботи. Курс 
орієнтований на те, щоб максимально використати інтелектуальний 
потенціал студентів, залучити їх до творчого дослідництва, розвивати у них 
активність, самостійність під час оволодіня програмним матеріалом, 
формувати прагнення підвищувати педагогічну майстерність. 

Завдання історії педагогіки як навчальної дисципліни полягають у 
тому, щоб: виявити закономірності розвитку виховання, школи і педагогічної 
думки у різні історичні періоди; сформувати в студентів систему знань про 
світовий історико-педагогічний процес та про місце української педагогіки в 
ньому; розкрити кращі здобутки педагогічної мудрості українського й інших 
народів та виробити уміння застосовувати їх у своїй майбутній професійній 
діяльності; сформувати самостійне історико-педагогічне мислення (навчити 
бачитиі розуміти закономірності розвитку педагогічних категорій); оволодіти 
методами ретроспективного аналізу історико-педагогічних явищ і фактів; 
розшитири професійний світогляд, збагатити духовну культуру майбутніх 
педагогів.  

Компетенції, яких набуває студент у процесі вивчення курсу: 
уміння творчо використовувати скарби педагогічних систем і концепцій 
минулого у сучасних умовах, у набутті навичок через вирішення освітніх 
завдань виробляти своє власне бачення розв’язку важливих соціальних 
проблем. Навчаючись аналізувати, зіставляти, узагальнювати педагогічні 
системи, теорії, концепції, різноманітні школи, студенти отримують поштовх 
до розвитку істоико-педагогічного мислення, що дасть змогу у майбутньому 
набути здатність моделювати ситуації, прогнозувати можливі наслідки 
виховних впливів. 

Змістовий модуль 1. Історія зарубіжної школи і педагогіки 
НЕ 
1.1 

Вступ. 
Виховання у 
первісному 
суспільстві  
 

Історія педагогіки як історична і педагогічна наука. 
Предмет, завдання, значення та структура курсу “Історія 
педагогіки“.Зв’язок історії педагогіки з історією 
матеріальної і духовної культури.. Характеристика 
основних теорій походження виховання. Джерела 
вивчення педагогічного досвіду первісних людей. 
Особливості виховання на різних етапах розвитку 
первіснообщинного ладу.  



НЕ 
1.2 

Виховання, 
школа і 
зародження 
педагогічної 
думки в 
державах 
Стародавнього 
Світу 
 

Виховання та навчальна практика у країнах 
Стародавнього Сходу. Основні ознаки виховання у 
період становлення рабовласницького суспільства. 
Передумови виникнення перших шкіл. Розвиток систем 
письма у стародавніх народів. Характеристика 
шкільництва у стародавніх Шумері, Єгипті, Китаї, Індії.  

НЕ 
1.3 

 Розвиток 
школи, 
виховання і 
педагогічних 
ідей в епоху 
Середньовіччя 

Загальна характеристика епохи середньовіччя у Європі. 
Основні ознаки й умови розвитку виховання й освіти. 
Основні типи виховання та освіти у Європі у період 
розквіту феодалізму: церковне, лицарське, бюргерське, 
практичне. Виховання й освіта жінок. Педагогічна 
думка Середньовіччя.  

НЕ 
1.4 

 Освіта й 
педагогічна 
думка епохи 
Відродження 

Загальна характеристика й умови виникнення 
європейського Відродження (XIV-XVI ст.). Основні 
ознаки педагогіки епохи гуманізму. Школа і педагогічна 
думка епохи Відродження. Педагогічні ідеї педагогів-
гуманістів (Е.Роттердамський, Ф.Рабле, М.Монтень, 
Т.Мор, Т.Кампанелла, В.Фельтре).  

НЕ 
1.5 

Шкільництво та 
педагогічна 
думка у Європі 
XVII-XVIII ст. 
 
 
 

Англійська педагогіка XVII ст. Буржуазна революція в 
Англії XVII ст., її вплив на розвиток виховання й освіти. 
Педагогічна концепція Дж.Локка. Освітній абсолютизм 
у Європі. Французьке просвітництво XVIII ст. 
Педагогічні ідеї французьких філософів-просвітників 
XVIII ст. К.Гельвеція і Д.Дідро. Педагогічна теорія Ж.-
Ж.Руссо, 
Особливості народної освіти у країнах Західної Європи 
XVII-XVIII ст. Моніторіальна система Белл-Ланкастера. 
 

НЕ 
1.6 

 Розвиток школи і 
педагогіки у 
зарубіжних країнах 
у XIX ст. 
 
 
 
 

Педагогічна система Й.Песталоцці. Розвиток філантропізму і 
неогуманізму у Німеччині. Основні ідеї педагогіки філантропізму 
та її представників: І.Базедова, Х.Кампе, Х.Зальцмана, Б.Блаше та 
ін. Організація філантропінів і навчально-виховного процесу в 
них. Неогуманістичний напрямок у педагогіці. Педагогічна теорія 
Й.Гербарта. 
Педагогічні ідеї В.Гумбольта. 
Педагогічне вчення Ф.Фребеля.  
Прогресивна педагогіка в Росії. Педагогічні погляди і діяльність 
Л.Толстого. Теорія вільного виховання. Організація роботи 
Яснополянської школи. Педагогічні погляди П.Лесгафта, 
С.Шацького. 
 



НЕ 
1.7 

 Реформаторська 
педагогіка 
зарубіжних країн у 
кінці XIX - XX ст. 
 
 
 

Нові тенденції у педагогічній теорії і практиці зарубіжних країн 
кінця XIX – поч. XX ст. Школа у провідних державах світу кінця 
XIX – поч. XX ст. Педагогічний традиціоналізм. Основні наукові 
напрямки зарубіжної реформаторської педагогіки кінця XIX – 
поч. XX ст. і їх характеристика. 
 
 

 
Змістовий модуль 2. Історія української школи і педагогіки 

 
НЕ 
2.1 

Виховання, школа 
і педагогічна 
думка Київської 
Русі 
 

Виховання у східних слов’ян. Виникнення і поширення 
писемності у східних слов’ян. Зародження і розвиток шкільної 
освіти в Київській Русі. Передумови виникнення шкіл. 
Характеристика основних типів шкіл і виховання. Освіта і 
виховання жінок. Причини широкого розповсюдження і зростання 
освіти в Київській Русі. 

НЕ 
2.2 

Розвиток освіти і 
педагогічної 
думки в епоху 
українського 
Відродження 
(XVI- перша пол. 
XVIII ст.) 
 

Історична зумовленість українського Відродження. Умови 
розвитку українського національного шкільництва. Виникнення і 
розвиток братських шкіл в Україні. Статути братських шкіл. Роль 
братських шкіл в українському національному Відродженні. 
Культурно-освітні осередки і перші вищі навчальні заклади в 
Україні 
 Принципи організації, етапи розвитку, зміст і методика навчання 
у братських школах. Львівська братська школа і її значення. 
Творче використання Я.Коменським досягнень українських 
братських шкіл. Педагогічна діяльність учителів братських шкіл.  
Острозька академія, її заснування, зміст освіти та роль у розвитку 
національної освіти. Києво-Могилянська академія, її організація, 
зміст і методика навчання, роль як загальноукраїнського 
освітнього центру. Міжнародне значення академії. Педагогічна 
діяльність викладачів Острозької і Києво-Могилянської академій.  

НЕ 
2.3 

 Розвиток 
української 
педагогіки й 
шкільництва у 
другій половині 
XVIII – першій 
половині XIX ст. 
 
 

Особливості розвитку шкільництва у зв’язку із втратою автономії 
України у другій пол. XVIII ст. Освітня політика Росії, Польщі, 
Угорщини, Австрії на українських землях.  
Характеристика системи освітніх закладів в Україні під 
Російською імперією у першій пол. XIX ст.  
Створення державної системи освіти; відкриття на території 
України нових типів навчальних закладів. Особливості розвитку 
шкільництва у різних навчальних округах підросійської України. 
Становлення і розвиток університетської освіти. Освіта в Східній 
Галичині, на Буковині і Закарпатті у другій пол. XVIII- першій 
пол. XIX ст Педагогічна думка даного періоду 



НЕ
2.4 

Розвиток 
української 
педагогіки й 
шкільництва у 
другій половині 
XIX – на поч. XX 
ст. 
 

Характеристика розвитку освіти в Україні під Російською 
імперією у другій пол. XIX ст. Вплив російських шкільних 
реформ 60-70 рр. на шкільництво України. Система навчальних 
закладів початкової і середньої освіти та особливості їх 
поширення в Україні. Реакційна політика царського уряду Росії у 
галузі народної освіти. Розвиток недільних шкіл. Розвиток 
приватних навчальних закладів. Колегія Павла Галагана. Реформа 
вищої освіти. Особливості жіночої освіти в Україні.  
Педагогічна думка в Україні другої пол. XIX ст. Педагогічні 
погляди і діяльність М.Пирогова, Х.Алчевської, М.Корфа, 
Б.Грінченка, І.Франка, Л.Українки, Т.Лубенця 

НЕ 
2.5 

Розвиток освіти й 
шкільництва в 
Україні у XX ст. 

Доба української революції і початок національного, культурного 
й освітнього відродження. Виникнення Центральної Ради і її 
діяльність. Відмінності між системами освіти Радянської України 
і Росії. Розвиток українського шкільництва між першою і другою 
світовими війнами. Уніфікація освіти в Радянській Україні у 30-х 
роках, запровадження нової системи освіти. Освітні реформи 50-
80-х років. 

НЕ 
2.6 

Розвиток 
української 
педагогічної 
науки у XX ст. 
 
 

Просвітницька діяльність і педагогічні погляди відомих діячів 
періоду української революції (1917-1919 рр.): М.Грушевський, 
І.Стешенко, С.Русова. Концепція національного виховання 
С.Русової. Педагогічні погляди та діяльність П.Блонського.  
Життя, педагогічна діяльність і теоретична спадщина Антона 
Семеновича Макаренка.  
Педагогічна спадщина Г.Ващенка. Життя, педагогічна діяльність і 
теоретична спадщина Василя Олександровича Сухомлинського. 
Сухомлинський і народна педагогіка. Створення авторських шкіл. 
Новаторська педагогіка 80-90-х років (В.Шаталов, М.Гузик, 
О.Захаренко та ін.).  

 

НЕ 
2.7 

Відродження 
національної 
системи 
виховання, школи 
і педагогіки в 
період 
становлення 
незалежної 
України у кінці 
XX- початку XXI 
ст. 

Демократизація суспільного життя в Україні в середині 80-х років. 
Проголошення незалежності України. Відродження різних типів 
навчальних закладів — гімназій, ліцеїв, коледжів, університету 
“Києво-Могилянська Академія”. Перспективи розвитку 
педагогічної науки в Україні у XXI ст. 
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3. Галузинський В. М., Євтух М. Б. Педагогіка: теорія та історія: Навч. посіб. - 
К., 1995. 
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3.1.2. Науково-предметна підготовка 

«Вступ до спеціальності» 
Всього – 108 год ( 3 кредити) 
Форма контролю: іспит 

Мета курсу – вироблення у студентів спеціальності “Соціальна 
педагогіка” умінь та навичок ефективного підходу до опанування основ 
спеціальністю соціального педагога. 

Основні завдання курсу: 
- формування у студентів умінь наукової організації навчальної 

діяльності як підґрунтя оволодіння професійною діяльністю; 
- ознайомлення студентів із специфікою соціальної роботи з 

різними категоріями клієнтів; 
- формування у студентів уявлень про цілісний образ соціального 

працівника як людини, що володіє певними характерними 
духовно-моральними якостями, а також відповідним 
комплексом знань та умінь; 



- ознайомлення студентів із роботою соціальних служб в Україні, 
в м. Чернівцях та в області. 

Даний навчальний курс покликаний  забезпечити сформування у 
студентів системи компетенцій: знання про наукову організацію праці 
студентів, самостійну роботу у бібліотеці з книгою, планування самостійної і 
навчальної роботи, методики надання допомоги різним категоріям населення 
та в умовах різних соціальних інституцій, багатство та розмаїття ролей і 
функцій соціальних працівників у процесі виконання ними професійних 
обов’язків на різних рівнях втручання. Окрім того, студенти повинні 
сформувати уміння: навчитися вести конспекти, працювати з каталогами; 
написання студентських наукових робіт: рефератів, курсових, бакалаврських, 
дипломних і магістерських робіт; виявляти та вивчати соціальні проблеми у 
суспільстві, групі чи в окремих індивідів; складати план дій та теоретично 
обґрунтувати професійне втручання соціального працівника у системи 
різного порядку. 

Зміст програми: 
Змістовий модуль 1. Теоретичні засади соціальної педагогіки  

Тема 1.1. Наукова організація праці студента як фактор 
становлення спеціаліста (2 год.) 

НОП студента та її складові. Оформлення і доопрацювання конспекту. 
Планування самостійної роботи студентів. Основні етапи роботи над 
першоджерелами та їх конспектування  Науково-дослідна робота студентів: 
написання рефератів, статей, курсових робіт, дипломних та магістерських 
робіт. 

Тема 1.2. Соціальна педагогіка як наука та актуальність її 
розвитку в Україні. Зміст та структура соціально-педагогічної діяльності 
(2 год.) 

Сутність соціальної педагогіки, її об’єкт і предмет. Соціальна педагогіка 
як наука і як вид практичної діяльності. Взаємозв’язки соціальної педагогіки 
з іншими соціально-гуманітарними дисциплінами. Мета, завдання і функції 
соціальної педагогіки. Принципи соціально-педагогічної діяльності. 

 Тема 1.3. Соціальне виховання та соціалізація 
особистості (2 год.) 

Поняття про соціальне виховання. Основні принципи і завдання 
соціального виховання. Система соціального виховання. Сфери 
життєдіяльності особистості і соціальне виховання. Основні напрями 
організації процесу соціального виховання. Поняття соціалізації. Види 
соціалізації: стихійна, відносно спрямована, соціально-контрольована. 
Фактори, що сприяють соціалізації: мегафактори, макрофактори, 
мезофактори, мікрофактори. Механізми соціалізації: соціально-психологічні, 
соціально-педагогічні.  

Тема 1.4. Структура і функції органів соціальної роботи (2 год.) 
Система соціального обслуговування та соціальних служб в Україні 

Соціальне обслуговування та його принципи. Соціальна допомога та її види. 



Соціальні послуги, їх види та основні форми їх надання. Структура сфери 
надання соціальних послуг. Структура та напрями роботи ЦСССДМ та 
територіальних центрів. 

Тема 1.5. Процес соціально-педагогічної роботи, рівні та моделі 
реалізації технологій практичної соціальної діяльності (2 год.) 

Процес соціально-педагогічної роботи та його структура. Ресурси 
соціальної роботи. Методика соціально-педагогічної роботи на мікрорівні 
соціальної практики. Методи індивідуальної соціально-педагогічної роботи. 
Соціально-педагогічна робота на мезорівні - практична робота в групах. 
Категорії груп. Макрорівень практичної соціально-педагогічної роботи - типи 
громад та напрямки роботи з ними. Моделі реалізації технологій практичної 
соціальної діяльності. 

 
Змістовий модуль 2. Соціальний педагог: професія та 

особистість 
Тема 2.1. Кваліфікаційна характеристика соціального педагога. 

Підготовка соціального педагога у ВУЗі (2 год.) 
Кваліфікаційна характеристика спеціаліста. Зміст підготовки 

соціального педагога у ВНЗ. Характеристика базових знань соціального 
педагога. Роль фундаментальних наук у підготовці спеціаліста. Зміст 
спеціальної підготовки соціального педагога. Основні базові педагогічні 
вміння, якими повинні володіти студенти під час навчання та проходження 
різних видів практики. 

Тема 2.2. Особистість соціального педагога, його етично-моральні 
якості (2 год.)  

Модель особистості соціального педагога і його професійної діяльності. 
Професійні ролі соціального педагога. Особистісно-моральні якості 
соціального педагога. Етичні обов’язки соціального педагога по відношенню 
до клієнтів. Функції діяльності та професійні ролі соціального педагога. 
Міжнародні етичні стандарти соціальної роботи. Етичні стандарти соціальної 
роботи в Україні. 

Тема 2.3. Рольовий аспект діяльності соціального педагога (2 год.) 
 Поняття соціальних ролей соціального педагога у професійній 
діяльності. Група практичних ролей соціального педагога. Посередницькі 
ролі. Роль експерта і аналітика в соціальній роботі. Група управлінських та 
сервісних ролей. 

 
Рекомендована література до курсу:  
1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний 

курс дистанційного навчання) /А.Й.Капська, О.В.Безпалько, Р.Х.Вайнола. –
К.,2002. 

2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях. 
Навчальний посібник. – К., 2003. – 140 с. 



3. Бурлака В.В., Вельтовець Н.М. , Жмир В.Ф. Введення у соціальну 
роботу. – К., 2000. 

4. Вступ до соціальної роботи. Навчальний посібник / За ред. 
Т.В.Семигіної, І.І.Миговича. – К., 2005. 

5. Карпенко О.Г. Професійне становлення соціального працівника: 
Навчально-методичний посібник. – К.: ДЦССМ, 2004. – 164 с.  

6. Мигович І.І. Соціальна робота (вступ до спеціальності). – Ужгород, 
1997. – 190 с. 

7. Мудрик А.В. Введение в социальную педагогику. – Пенза, 1997. 
8. Пенішкевич Д.І., Тимчук Л.І. Соціальна педагогіка: Модульна 

технологія вивчення курсу. Навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 
336с. 

9. Поліщук В.А. Як ефективно підготувати курсову роботу із 
соціальної педагогіки. – Тернопіль, 2000. – 28 с. 

10. Холостова Е.И. Профессиональный и духовно-нравственный 
портрет социального работника. – М.:Союз, 1993. – 35 с. 

  
«ЛЮДИНА В СУЧАСНОМУ СОЦІУМІ» 

162 год. (4,5 кредити) 
Форма контролю: іспит 

Мета курсу – ознайомити студентів з місцем людини в сучасному 
суспільстві, з впливом різних сфер діяльності на становлення, розвиток 
людини як повноправного члена суспільства. 

Основні завдання курсу: 
- формувати у студентів розуміння важливості етичних 

принципів та норм спілкування для культурного розвитку 
людини; 

- формувати уміння будувати стосунки зі спеціалістами різних 
рівнів; 

- вчити керувати власною поведінкою в різних життєвих 
ситуаціях 

Даний навчальний курс покликаний  забезпечити сформування у 
студентів системи компетенцій: знання про сутність та походження людини, 
особливості її функціонування в різних сферах життя Окрім того, студенти 
повинні сформувати загально навчальні уміння: навчитися вести конспекти, 
працювати з каталогами; написання студентських наукових робіт, рефератів. 

Змістовий модуль 1.Сутність та становлення людини 
НЕ 1.1. Людина як предмет наукового дослідження 
Поняття «Людина» та його інтерпретація. Антропологія як універсальна 
наука про людину. Розвиток антропологічних знань в зарубіжній та 
вітчизняній науковій думці. Методи дослідження знань про людину 
НЕ 1.2. Походження та становлення людини  
Розвиток уявлень про виникнення людини. 
Вплив спадковості та середовища на становлення людини. 
Особливості розвитку людини в різні вікові періоди. 



НЕ 1.3 Стратегія життя людини 
Природа та соціальна сутність життєвого самовизначення. Життєвий світ 
особистості та стратегії її самореалізації. Моделі побудови життя. Життєва 
програма та життєві плани особистості 
НЕ 1.4.; 1.5 Цінність та краса людини як найважливіший критерій 
людяності  
Цінності в структурі соціуму. Структурні елементи категорії цінності. 
Виміри цінностей людського буття. 
НЕ 1.6. Життєвий цикл та його етапи  
Поняття життєвого шляху. Соціально-історичні моделі життєвого шляху. 
Характеристика етапів життєвого циклу людини.  Хронологічний, 
соціальний, історичний , психологічний вік людини. 
НЕ 1.7. Сутність і структура людської діяльності  
Діяльність як спосіб існування, розвитку та самореалізації людини. 
Структура людської діяльності. 
Види та форми діяльності 
НЕ 1.8. Регуляція та організація діяльності  
Зовнішні (моральні, правові, політичні, естетичні, релігійні  норми) та 
внутрішні (честь, гідність, обов’язок, совість, воля) регулятори людської 
діяльності. Свобода як право реалізації людської волі. Види свободи. 
Планування та програмування людської діяльності 
НЕ 1.9. Духовний світ людини  
Проблема співвідношення духовного 
і тілесного. Психічні властивості людини. Почуття і емоції. Підсвідомість, 
свідомість, самосвідомість і надсвідомість.  
Співвідношення знань і оцінок. Ідеали і переконання. Свобода людських 
переконань. 
Честь, совість і гідність. Духовність і бездуховність. 
НЕ 1.10; 1.11. Становлення та соціальне самовизначення людини  
Поняття про індивід, особистість та індивідуальність. Темперамент і 
характер. 
Види темпераменту Соціалізація як процес засвоєння соціального досвіду. 
Значення самовиховання та самовдосконалення  у становленні та соціалізації 
особистості 
НЕ 1.12. Підсумки за модулем  
 

Змістовий модуль 2.Людина в системі суспільних відносин 
НЕ 2.1 Суспільство як результат взаємодії людей та людських об’єднань  
Сутність і виникнення суспільства. Взаємозв’язок суспільства і природи. 
Роль народонаселення в суспільному житті. 
НЕ 2.2. Роль природних чинників в існуванні та розвитку суспільства  
Поняття природного середовища. Роль географічного середовища в житті 
суспільства. Демографічні процеси та демографічні проблеми. Історичні типи 
відтворення населення 
НЕ 2.3. Духовне життя суспільства.  



Сутність духовного життя суспільства. Форми суспільної свідомості. 
Суспільна психологія та ідеологія. Особливості духовної культури 
суспільства 
НЕ 2.4. Спілкування та його роль у житті людей.  
Сутність спілкування. Функції спілкування та його структура. Види та рівні 
спілкування. Засоби спілкування. 
НЕ 2.5.  Роль міжособистісних взаємин у спілкуванні  
Міжособистісні стосунки та їх класифікація. Бар’єри спілкування. 
Класифікація конфліктів та шляхи їх вирішення. 
НЕ 2.6. Професійна культура спілкування та діловий етикет Етикет як 
сукупність правил поведінки людини. Особливості ділового етикету. 
Особливості взаємин з іноземцями. 
НЕ 2.7 Людина в системі соціально-політичних відносин  
Політика як суспільне явище. Сутність держави та її роль у життєдіяльності 
суспільства. Політична еліта і народ. 
НЕ 2.8. Вплив політичної системи на життя особи  
Основні концептуальні підходи до визначення поняття «Нація». Особливості 
становлення української нації, її місце та роль у світі та Європі. Менталітет 
та ментальність. 
НЕ 2.10. Сім’я та її роль в суспільстві   
Сім’я як форма спільності людей та її функції. Форми організації шлюбно-
сімейних стосунків в історії суспільства. Сучасна сім’я та її проблеми. 
НЕ 2.11 Сімейні конфлікти та їх наслідки  
Причини виникнення сімейних конфліктів. Типові міжособистісні конфлікти 
між подружжям. Конфлікти між батьками та дітьми. Попередження сімейних 
конфліктів 
НЕ 2.12., 2.13. Доля людини в XX –XXI століттях  
Загальна характеристика XX століття: досягнення і поразки. Пояснення 
людської історії в різних напрямках наукової думки.  Життя людини в умовах 
науково-технічної революції. Глобальні проблеми сучасності 
НЕ 2.14. Підсумки за модулем  

Основна література до курсу: 
1. Вілков В. Людина і світ. – Харків, 2001. – 260с. 
2. Вілков В.Ю., Салтовський О.І. Людина і світ: Навчальний посібник. – 

К: Центр навчальної літератури, 2004. – 352с. 
3. Діденко В.Ф., Кондрашова-Діденко В.І. Людина і світ для 

самопідготовки. – К.,1998. – 160с. 
4. Діденко В.Ф., Кондрашова-Діденко В.І., Віденко Л.В. Людина і світ: 

Словник. – К., 1998 
5. Діденко В.Ф. Людина і світ: Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 

2001. – 229с. 
6. Людина і суспільство: Підручник / Р.А.Арцишевський, С.О.Бондарук, 

С.С.Возняк. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2004. – 416с. 
7. Людина і суспільство: Навч.-метод. посібник / За ред.. С.П.Щерби. – 

Тернопіль, 1996 



 
 

«Основи соціально-правового захисту особистості» 
162 год. (4,5 кредити) 

Мета  курсу - отримання базових знань з різних напрямків соціальної 
політики в Україні, ознайомлення з чинним законодавством, яке стоїть на 
захисті різних категорій населення та перспективами його реформування. 

Загальні компетенції: знати структуру та організаційно-правові форми 
прав людини на соціальне забезпечення на соціальний захист, юридичні 
механізми їх забезпечення, конституційні гарантії здійснення права людини 
на соціальний захист в Україні, сучасні тенденції в сфері державного 
забезпечення соціальних прав, рівень відповідності законодавства України 
стандартам у сфері соціального захисту, особливості діяльності закладів 
соціального захисту різних категорій населення; уміти надавати своєчасну і 
повну юридичну консультацію населенню з правових та соціально-правових 
питань знаходити і аналізувати необхідні для цього нормативно-правові і 
підзаконні акти, враховувати зміни, доповнення, поправки до статей законів 
України, що забезпечують право на соціальний захист, соціальне 
забезпечення. 

Зміст курсу 
Модуль 1. Право людини на соціальний захист та організаційно-правові 

форми його здійснення в Україні 
Н.Е.1.1. Правовідносини в Україні. Система права 

Соціальні норми. Взаємозв’язок права і моралі. Поняття права, його джерела. 
Правовідносини, їх структура. Правосвідомість, її види.  Поняття 
законодавства, його структура.  Види нормативно-правових актів. 
Правопорушення, їх причини. Відповідальність за порушення законодавства.  

Н.Е.1.2. Право соціального захисту як галузь права і науки 
Співвідношення понять «соціальний захист», «соціальне забезпечення», 
«соціальне страхування», «соціальна політика». Пріоритети соціальної 
політики України на 2000-2010 роки. Етапи становлення соціального захисту 
в Україні.  Предмет і метод права соціального захисту, соціального 
забезпечення.  Структура соціального захисту. Теорії соціально-
забезпечувальних відносин. Система права соціального захисту, соціального 
забезпечення. Способи захисту прав громадян у сфері соціального захисту, 
соціального забезпечення. Права людини – категорія соціально-історична. 
Концепція тррьох поколінь прав. 
Н.Е.1.3. Соціальні права людини та їх державне забезпечення; сучасні 

тенденції розвитку 
Суть понять: «соціальні права», «соціальноекономічні права», «економічні 
права», «соціальність», «соціальна політика», «соціальна рівність», 
«соціальна справедливість». Спільне і відмінне соціальних і економічних 
прав. Можливість задоволення потреб людини як соціальна сутність її прав. 
Структура сфери соціальних прав. Основні проблеми в соціальній сфері на 
сучасному етапі. Причини незабезпечення соціальних прав. Міжнародне 



законодавство про соціальні права. Відповідність правового забезпечення 
соціальних прав людини міжнародними стандартами і законодавством 
України. 

Н.Е.1.4. Право соціального захисту в системі національного права 
України 

Право соціального захисту і соціальне право. Право соціального захисту і 
трудове право. Право соціального захисту і медичне право. 

Н.Е.1.5. Органи управління у сфері соціального захисту та заклади 
надання соціальних виплат і соціальних послуг в Україні 

Соціальні виплати та допомоги, передбачені законодавством України. 
Органи державного і недержавного управління сферою соціального захисту. 
Організація соціального захисту населення в Україні. Соціального 
забезпечення, їх функції. Міністерство праці та соціальної політики України, 
основні повноваження та завдання. Управління соціального захисту 
населення як орган по здійсненню соціального забезпечення. Страхові і 
нестрахові соціальні фонди, особливості їх діяльності. Контроль за наданням 
державної соціальної допомоги. 

Н.Е.1.6. Соціальний захист і конституційні гарантії його здійснення 
Конституція України – гарант соціальних, економічних та культурних прав 
людини. Конституційні права і обов’язки людини в Україні. Конституція як 
джерело права соціального захисту, соціального забезпечення. Конституція 
України про право на охорону здоров’я, медичну допомогу та медичне 
страхування. Конституційні гарантії у сфері охорони здоров’я. 
Конституційно-правові підстави реформування українського законодавства 
соціальної сфери. Закони України «Про соціальні послуги»,  «Про звернення 
громадян». 

Н.Е.1.7. Соціально-забезпечувальні правовідносини 
Поняття та види соціально-забезпечувальних правовідносин. Відносини, що 
тісно пов’язані з соціально-забезпечувальними: процедурні, процесуальні, 
соціально-страхові. Суб’єкти та об’єкти соціально-забезпечувальних 
правовідносин. Зміст соціально-забезпечувальних правовідносин. Поняття, 
ознаки та види стажу, як умови виникнення права на соціальний захист, 
соціальне забезпечення. 
Н.Е.1.8. Соціальні ризики як підстава  виникнення права на соціальний 

захист 
Поняття та правові ознаки соціального ризику. Класифікація соціальних 
ризиків. Характеристика соціальних ризиків (непрацездатність, інвалідність, 
безробіття, втрата годувальника, малозабезпеченість, техногенні та 
екологічні катастрофи). 

Н.Е.1.9. Принципи права соціального захисту України 
Поняття принципу права соціального забезпечення. Зміст принципів 
правового регулювання соціального забезпечення. Класифікація принципів 
права соціального захисту. Загальні (галузеві) принципи права соціального 
захисту. Внутрігалузеві принципи права соціального захисту. Відображення 



принципів права соціального захисту, права соціального забезпечення в 
міжнародних актах і законодавстві України. 
Н.Е.1.10. Сучасний стан та реформування сфери соціального захисту в 

Україні: правові питання 
Основні напрями реформування законодавства україни про соціальний 
захист, соціальне забезпеченняв умовах формування ринкової економіки. 
Реформи соціального страхування. Особливості реформування пенсійної 
системи. Проблеми реформування державної системи соціальних пільг в 
Україні. Реформуванння соціальних допомог. 
Н.Е.1.11. Право людини на соціальний захист та організаційно-правові 

форми його здійснення 
Поняття, види та особливості організаційно-правових форм соціального 
захисту. Поняття соціального страхування, його види та організаційні засади. 
Організація пенсійного страхування в Україні (солідарна система пенсійного 
страхування, обов’язкова накопичувальна система пенсійного страхування, 
недержавна система пенсійного страхування). 
Н.Е.1.12. Державні соціальні стандарти та соціальні гарантії в Україні 

Мета і принципи формування державних соціальних стандартів, гарантій, 
соціальних норм і нормативів. Прожитковий мінімум як базовий державний 
стандарт, порядок його встановлення. Основні державні соціальні гарантії, 
порядок їх визначення та затвердження. Державні соціальні стандарти та 
гарантії в бюджеті 2008 року. Система та класифікація соціальних 
нормативів. Фінансове забезпечення державних соціальних гарантій на рівні 
державних соціальних стандартів, проблеми фінансового забезпечення. 

Н.Е.1.13. Соціальне страхування – підсистема соціального захисту 
Організація обов’язкового соціального страхування у зв’язку з тимчасовою 
непрацездатністю та втратами, зумовленими народженням та похованням. 
Соціальне страхування на випадок безробіття. Соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності. Відповідальність платників обов’язкових 
страхових внесків за ухилення від реєстрації і сплати внесків. Асигнування з 
бюджету як організаційно-правова форма соціального забезпечення. Інші 
організаційно-правові форми соціального захисту, соціального забезпечення. 

Н.Е.1.14. Система страхових пенсій за законодавством України 
Поняття, види та ознаки страхових пенсій. Пенсійний фонд України як 
основний орган по нарахуванню та виплаті пенсій в Україні. Пенсії в 
солідарній системі (пенсії за віком, пенсії в разі інвалідності, пенсії у зв’зку з 
втратою годувальника). Порядок призначення пенсій у солідарній системі. 
Пенсійні виплати в обов’язковій накопичувальній системі (довічна, 
обумовлена пенсія, довічна пенсія з обумовленим періодом, довічна пенсія 
подружжя, одноразова пенсійна виплата). Порядок призначення та 
здійснення пенсійних виплат в обов’язковій накопичувальній системі. 
Порядок призначення та здійснення пенсійних виплат в недержавній 
пенсійній системі. 



Н.Е.1.15. Міжнародні стандарти у сфері соціального захисту і 
законодавство України 

Міжнародно-правове регулювання відносин у сфері соціального захисту та 
його вплив на національну юридичну практику. Стандарти ООН у сфері 
соціального захисту і законодавство України. Конвенції МОП і 
законодавство України у сфері соціального захисту. Європейська соціальна 
хартія (переглянута), Європейський Кодекс соціального забезпечення і 
законодавство України про соціальний захист. 

Модуль 2.  Законодавчі засади соціального захисту різних категорій 
населення 

Н.Е.2.1. Правове регулювання соціальних пенсій в Україні 
Поняття та правові ознаки спеціальних пенсій і пенсійне забезпечення 
військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу  органів 
внутрішніх справ, пенсійне забезпечення державних службовців, народних 
депутатів, службових осіб прокуратури та суддів, наукових (науково-
педагогічних) працівників. Правове регулювання пенсій за особливі заслуги 
перед Україною, пенсій, особам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС. 

Н.Е.2.2.Система страхових допомог в Україні 
Правові ознаки та види страхових допомог. Допомоги в разі тимчасової 
непрацездатності. Допомоги, зумовлені народженням дитини. Допомоги у 
зв’язку з безробіттям. Страхові виплати у зв’язку з нещасним випадком і 
профзахворюванням. Страхова допомога на поховання. 
Н.Е.2.3.Розслідування нещасних випадків, профзахворю-вань, отруєнь 

та аварій на виробництві за законодавством України 
Суть понять «травма», «нещасний випадок», «профзахворювання». 
«отруєння», «аварія». Причини травматизму на виробництві. Методи аналізу 
травматизму.  Порядок розслідування нещасного випадку на виробництві. 
Спеціальне розслідування нещасних випадків. Порядок розслідування 
нещасного випадку зі студентами навчальних закладів, який стався під час 
проходження виробничої практики. Порядок підтвердження та розслідування 
профзахворювань, отруєнь та аварій. Поняття, порядок встановлення та 
підтвердження тимчасової втрати працездатності. Організація медичної 
експертизи працездатності (діяльність лікарсько-консультативних та медико-
соціальних експертних комісій). Експертиза тимчасової непрацездатності. 
Експертиза стійкої непрацездатності. Відповідальність за порушення 
законодавства про охорону праці в Україні. 

Н.Е.2.4.Державні соціальні допомоги 
Поняття, ознаки та види державних соціальних допомог. Порядок 
призначення та виплати державнихсоціальних допомог. Соціальні допомоги 
особам, які не мають права на пенсію. Допомоги малозабезпеченим сім’ям. 
Субсидії на житлово-комунальні послуги. Державні допомоги сім’ям з 
дітьми. Допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. Допомоги на 
поховання як вид державної допомоги. 
Н.Е.2.5.Соціальні пільги, гарантії та компенсації  як вид соціального 

забезпечення 



Поняття та ознаки соціальних пільг, їх класифікація, джерела фінансування. 
Загальна характеристика нормативних актів, що регулюють пільги в 
соціальному забезпеченні. Громадяни, що користуються пільгами за 
системою соціального забезпечення. Соціальні пільги у сфері житлово-
комунальних послуг. Медико-реабілітаційні соціальні пільги. Система 
транспортних соціальних пільг. Соціально-трудові пільги. Соціально-
побутові пільги. 

Н.Е.2.6.Соціальна політика та соціальний захист інвалідів в Україні 
Законодавча база соціального захисту громадян з функціональними 
обмеженнями в Україні. Положення про Фонд соціального захисту інвалідів 
Міжнародні акти та угоди щодо соціального захисту осіб з обмеженими 
функціональними можливостями в Україні. Міжнародні документи про 
правовий захист дітей-інвалідів. Законодавче визнання дітей інвалідами. 
Забезпечення прав дітей-інвалідів на навчання, працю, матеріальне, 
соціально-побутове та медичне обслуговування. Пенсійне забезпечення 
інвалідів. Види пенсій з інвалідності: розміри пенсій і умови призначення. 
Соціальні допомоги інвалідам, які не мають стажу роботи. Порядок надання 
державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам. 
Допомога по догляду за психічнохворими інвалідами І і ІІ групи. 
Працевлаштування інвалідів, забезпечення засобами пересування, 
протезування, профнавчання відповідно до законодавства України. 

Н.Е.2.7.Соціальне обслуговування 
Суть поняття «соціальне обслуговування», його принципи. Соціальні 
послуги, що надаються за рахунок коштів соціальних страхових фондів. 
Соціальне обслуговування громадян похилого віку та одиноких 
непрацездатних громадян на дому.  Типове положення про відділення 
соціальної допомоги вдома. Стаціонарне обслуговування  громадян похилого 
віку.  Соціальна реабілітація та адаптація інвалідів. Стаціонарне соціальне 
обслуговування інвалідів з чмсла звільнених з місць позбавлення волі. 
Соціальне обслуговування діттей. Санаторно-курортне лікування, 
забезпечення протезно-ортопедичними виробами та засобами пересування. 
Н.Е.2.8.Законодавче забезпечення соціально-правового захисту дітей і 

молоді в Україні 
начення понять:  «права дитини», «права людини», «права сім’ї», «права 
членів сім’ї», «права членів сім’ї у самій сім’ї», «батьківсьі права і 
обов’язки», «правова активність», «правова культура», «правова освіта», 
«правова поведінка», «правосвідомість», «правове виховання» та їх 
тлумачення. Законодавче підгрунтя забезпечення прав дітей і молоді в 
Україні, охорони материнства і дитинства. Положення про Державну 
соціальну службу для сім’ї, дітей та молоді. Інструкція щодо порядку 
взаємодії управлінь (відділів) у справах сім’ї та молоді, служби у справах 
неповнолітніх, центрів соціальних служб для молоді та органів внутрішніх 
справ з питань здійснення заходів з попередження насильства у сім’ї. 
Законодавче вирішення проблем дітей-сиріт і дітей позбавлених 
батьківського піклування. Законодавче забезпечення житлових та майнових 



прав дітей. Законодавчі засади соціально-правового захисту бездоглядних і 
безпритульних дітей. Сучасні механізми соціально-правового захисту дітей 
(моделі, амбудсмен, ювенальний суд тощо). Засідання спеціальної сесії 
Генеральної асамблеї ООН щодо питання про забезпечення прав дітей та 
молоді у світі. 

Н.Е.2.9.Соціальний захист безробітних та малозабезпечених 
Безробіття як соціальне явище. Законодавство про працю, зайнятість і 
соціальний захист безробітних. Правовий статус безробітних. Порядок 
визаченння громадянина безробітним. Види допомог, що передбачені 
законодавством України для безробітних. Підстави призначення допомоги по 
безробіттю, її розмір, строки виплати. Методика обчислення сукупного 
доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги. Поняття, критерії та порядок 
підтвердження малозабезпеченості. Співвідношення малозабезпеченості з 
бідністю. Межа бідності. Стратегія подолання бідності в Україні. Порядок 
призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим 
сім’ям. 

Н.Е.2.10.Соціально-правовий захист спеціальних груп клієнтів 
Поняття спеціальних груп клієнтів. Законодавче забезпечення захисту 
здоров’я особистості в Україні. Документи, що передбачають реформування 
у сфері охорони здоров’я. Міжнародно-правові стандарти стосовно захисту 
права людини на життя та забезпечення здоров’я. Актуальні проблеми 
реформування законодавства про ВІЛ і наркотики. Соціально-правовий 
захист людей, що повернулись з місць позбавлення волі. 

Н.Е.2.11.Захист прав та законних інтересів жертв аварії на ЧАЕС 
Законодавчі засади захисту прав жертв аварії на ЧАЕС. Основні положення 
Закону України «Про правовий режим території, що зазнала забруднення 
внаслідок Чорнобильської катастрофи». Пенсії сім’ям за Законом України 
«Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали в результаті 
Чорнобильської катастрофи ». Компенсації і пільги, що передбачені дітям-
жертвам чорнобильської катастрофи та їх батькам. 

Н.Е.2.12.Соціальний захист людей похилого віку 
Законодаче підгрунтя забезпечення старості. Заклади соціального захисту 
людей похилого віку. Пенсійне забезпечення різних категорій пенсіонерів. 
Порядок нарахування надбавки до пенсії за роботу після досягнення 
пенсійного віку. Соціальні пільги ветеранам війни, дітям війни, ветеранам 
праці. Соціально-медичні установи соціального захисту населення (будинки-
інтернати для громадян похилого віку та інвалідів, пансіонат для ветеранів 
війни  та праці).  Документи, які необхідні для направлення людей похилого 
віку в інтернатні установи, для обслуговування одиноких людей похилого 
віку. Територіальний центр соціального обслуговування населення. Типове 
положення про відділення соціальної допомоги вдома. Типове положення 
про геріатричний пансіонат. 
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«Етнопедагогіка» 
144 год. (4 кредити) 

Форма контролю - іспит 
Особисті якості і риси громадянина незалежної держави формуються у 

процесі засвоєння духовних надбань рідного народу, цілеспрямованого 
національного виховання через системи ідей, поглядів, переконань та інших 
форм соціальної практики українського народу. Відтак  на сучасному етапі 
реформування освіти особливого значення набрало науково обґрунтоване 
вирішення соціально- виховних та навчальних завдань  засобами української 
народної педагогіки. 
Мета викладання дисципліни Курс «Етнопедагогіка» має на меті розширення 
та поглиблення знань  майбутніх соціальних педагогів із сфери національно- 
психологічних властивостей людини; активізацію прагнення студентів 
зрозуміти механізми творення і розвитку нації; підготовку студентів до 
роботи по відродженню і зміцненню прогресивних народно-педагогічних 
традицій; формування умінь використовувати їх у практиці соціально- 
педагогічної діяльності. 
Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення дисципліни 
Студент повинен знати: 
- що таке етнопедагогіка, історію її становлення як науки; 
-етнопедагогічні ідеї Я.А.Коменського, Г. Сковороди, Л.Українки, 
О.Духновича; 
-форми, методи засоби морального, трудового, естетичного, фізичного, 
розумового виховання дитини різного віку; 
- що таке народна дидактика ї основні етнодидактичні  прийоми; 
- особливості використання традицій української етнопедагогіки в соціально- 
педагогічній діяльності фахівця; 
- народний календар і його соціально- виховне значення; 
- особливості роботи соціального педагога з родиною. 
Студент повинен уміти: 

- розрізняти етнопедагогіку і народну педагогіку; 
- виконати один фольклорний дитячий твір; 



- відтворити обряди української родини; 
- надати соціально- педагогічну консультацію родині у кризовій 

ситуації; 
- визначити психологічний і соціально- педагогічний вплив дитячої гри 

на розвиток дитини; 
- визначати ідеали соціального виховання за традиціями вітчизняної 

педагогіки. 
 
Н.Е.1.1. Загальні соціальні витоки української етнопедагогіки. 
Зовнішні та внутрішні соціальні фактори впливу на формування української 
нації. Сутність понять «етнос», «нація». Характеристика етнічних рис 
українців. Виникнення і розвиток української етнопедагогіки. Українська 
етнопедагогіка як галузь соціально- педагогічних знань та її значення для 
теорії і практики виховання дітей і молоді в Україні. Ідеали соціального 
виховання за традиціями вітчизняної педагогіки. 
Н.Е.1.2.Проблеми народного соціального виховання у спадщині 
видатних людей світу 
Етнопедагогіка – першооснова становлення і розвитку педагогічної науки.  
Роль народної педагогіки в діяльності Я.А. Коменського, О.В. Духновича, 
К.Д. Ушинського, Г.С.Сковороди, І.Франка, Л.Українки, А.С.Макаренка, 
В.О. Сухомлинського.  
Н.Е.1.5 Мета, зміст, засоби та принципи етнопедагогіки у соціальному 
вихованні дітей та молоді. 
Характеристика методів виховання. Провідні принципи етнопедагогіки. 
 Трудове виховання – основа української етнопедагогіки. Моральний кодекс 
вітчизняної народної педагогіки. Народний досвід естетичного і фізичного 
виховання дітей та молоді.Зміст народної практики естетичного виховання. 
Н.Е.1.7Тема: Традиції громадського виховання молодого покоління 
Основні соціальні форми громадського виховання в Україні (інститут 
кумівства, традиційні сусідські взаємостосунки, різні види опікунства у 
відповідності до народного звичаєвого права).Громадське життя дітей і 
молоді. Гуртування дітей і підлітків за місцем проживання, участь дітей у 
проведенні обрядових дійств. Об’єднання молоді в парубоцькі та дівочі 
громади. Вечорниці, гуляння під час свят. Звичаї пов’язані з громадським 
життям юнаків і дівчат. 
Н.Е.2.2. Тема:Соціальні витоки української родинної педагогіки. 
Історія української родини. Українці про  сім’ю, рід і родинне соціальне 
виховання. Мати, батько як першовихователі. Соціально-педагогічні аспекти 
народних поглядів на шлюб і сім’ю.Моральна підготовка молоді до 
подружнього життя. Підготовка батьків до соціальної реалізації функції 
збереження і передачі дітям традиційного досвіду сімейних стосунків 
Н.Е.2.5. Етнічна специфіка і етапи формування соціально-сімейних 
відносин.  



Специфіка міжособистісних відношень в різноетнічній родині.Особливості 
конфліктів між її членами. Проведення корекційної роботи в 
різнонаціональній родині 
Н.Е.2.7.Базисні соціальні основи етнодидактики. 
Поняття про народну дидактику і етнодидактику. Мета народної дидактики.  
Уявлення  народу про розумове виховання.Соціально- педагогічний зміст і 
засоби розумового виховання в досвіді українського народу. Базові відомості 
з історії, географії, математики, природничих наук як народні знання. 
Соціально- педагогічні принципи навчання. Народна система методів 
навчання. Соціальні форми навчання як виховний компонент етнопедагогіки. 
Семінари 
Н.Е.1.2. Релігійна культура особистості 
План 
Дохристиянські вірування давніх слов’ян.  
Поняття «анімізму», «тотемізму», «фетишизму».  
Система культів праслов’ян. Праслав’янська міфологія. 
Християнське віровчення в Україні. Двовір’я та повернення до українських 
традицій. 
Н.Е.1.4Тема: Народний календар 
План 
Народний календар як приклад соціально- виховної духовної національної 
культури.  
Різновиди  календарів і їх значення.  
Місячний календар.  
Тиждень – найдавніша календарна одиниця. 
Література[ 3,14] 
Н.Е.1.6 Тема: Родинна обрядовість як соціально- виховний чинник громадян 
України 
План 
Весільна обрядовість.  
Народна обрядовість пов’язана з народженням дитини.  
Поховальна обрядовість.  
Обряди пов’язані з будівництвом дому та новосіллям. 
Література 
Н.Е.2.1. 
Тема: Значення традиційної святково- трудової обрядовості у соціально- 
педагогічному вихованні громадян України. 
План 
Традиційні народні обряди і звичаї, їх вплив на соціальне виховання 
особистості.  
Класифікація обрядів. 
 Соціально- виховне значення календарної обрядової творчості. 
 Жанри усної народної календарно-обрядової творчості в Україні. 
Н.Е.2.3. Тема: Народне дитинознавство      
План 



Поняття про народне дитинознавство. 
Періодизація життя дитини. 
Форми і методи родинного виховання дитини різного віку. 
Н.Е.2.4.Тема:Соціально- виховний зміст епічних жанрів народної творчості. 
План 
Художньо –естетичні особливості казкової прози.  
Казки – духовна скарбниця українського народу.  
Класифікація казок.  
Соціально-виховне значення епічних жанрів. 
Н.Е.2.6. Тема: Вплив дитячого фольклору на етнопедагогіку і його значення у 
соціально- просвітницькій роботі. 
План 
Дитячий фольклор як складова частина етнопедагогіки.  
Класифікація дитячих творів.  
Специфіка та значення дитячого фольклору. 
Н.Е.2.9.(Семінар) 
Тема:Особливості  використання традицій української етнопедагогіки в 
соціально-педагогічній діяльності фахівця 
План 
Використання етнопедагогічної спадщини у корекційно- реабілітаційній 
соціально- педагогічній роботі.  
Роль народної звичаєвості у соціальній профілактиці і дезадаптації дітей і 
молоді.  
Організація дозвілля та відпочинку дітей, позбавлених батьківського 
піклування на народознавчих засадах. 
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с. 
«Соціальна педагогіка» 

216 год. (6 кредитів) 
 
Мета навчальної дисципліни “Соціальна педагогіка”: забезпечити 

якісну підготовка студентів до педагогічної діяльності на основі оволодіння 
знаннями й уміннями в галузі соціальної педагогіки, безпосередньо 
пов’язаними з актуальними проблемами з освітянської практики, а також 
шляхом засвоєння студентами наукових фактів, соціально-педагогічної 
концепції та ідей, які дозволять їм не тільки пояснювати існуючі в житті 
проблеми, а й прогнозувати їх подальший розвиток. 

Навчальний курс передбачає набуття студентами системи компетенцій:  



- формування у студентів системи наукових знань теоретичних основ 
соціальної педагогіки, основних напрямів, змісту та технологій соцілаьно-
педагогічної діяльності; 

- розвиток умінь оперувати науковими поняттями і категоріями, 
здійснювати фахово-компетентний аналіз сучасного стану соціальної 
дійсності виховного середовища; 

- формування і розвиток умінь і навичок фахової компетенції 
соціального педагога щодо вибору форм і методів соціально-педагогічної 
роботи з різними категоріями населення.  

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи соціальної педагогіки 

НЕ 1.1  

Соціальна педагогіка як самостійна галузь педагогічного знання. 
Предмет та завдання соціальної педагогіки. 
Поняття соціальної педагогіки, її об’єкт і предмет  
Основні категорії соціальної педагогіки  
Місце соціальної педагогіки в системі наук про людину й суспільство. 
Соціальна педагогіка та соціальна робота  
Завдання та функції соціальної педагогіки. Поняття про закономірності й 
принципи соціально-педагогічної діяльності, їх характеристика  
Класифікація методів соціально-педагогічної діяльності  
Організаційні форми соціально-педагогічної діяльності 
НЕ 1.2 

Соціалізація як соціальнопедагогічне явище. Розвиток особистості 
в соціумі 
Поняття соціалізації. Основні концепції соціалізації особистості 
Особливості й види соціалізації  
Ступені й фази соціального становлення особистості  
Фактори соціалізації особистості  
Несприятливі умови соціалізації. Вікові періоди в розвитку людини  
Вплив спадковості на розвиток і формування особистості дитини  
Середовище та його вплив на розвиток і формування особистості 

Змістовий модуль 2. Сімейне середовище як фактор соціалізації 
особистості 

НЕ 2.1 

Сім’я    провідний  компонент  системи  соціального  формування 
особистості 
Місце та роль сім’ї в соціалізації особистості  
Основні функції сім’ї  
Соціальний статус сім’ї  
Типологія сімей  
Проблеми сучасної сім’ї. Типові помилки сімейного виховання 



НЕ 2.2 

Зміст і напрями соціальнопедагогічної діяльності з сім’єю 
Зміст соціально-педагогічної допомоги сім’ї, її складові 
Форми й методи взаємодії соціального педагога з сім’єю  
Соціально-педагогічні служби сім’ї, їх функції та напрями діяльності 
НЕ 2.3 

Дитяче сирітство і безпритульність як соціальнопедагогічні 
проблеми  
Поняття про сирітство і безпритульність, причини їх виникнення. 
Пріоритетні форми влаштування дітей-сиріт: опіка і піклування, усиновлення 
Класифікація неповнолітніх безпритульних.  
Притулок для неповнолітніх - державний заклад соціального захисту 
безпритульних. Основні напрями та форми роботи соціального педагога в 
притулку для неповнолітніх. Робота ЦСССДМ з дітьми-сиротами 
НЕ 2.4 
Державна опіка дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 
Загальні засади діяльності інтернатних закладів для дітей-сиріт і дітей, 
позбавлених батьківського піклування 
Форми й методи роботи соціального педагога з дітьми-сиротами та дітьми, 
позбавленими батьківського піклування 
Утворення і діяльність прийомних сімей Проблеми адаптації дитини у 
прийомній сім’ї  
Соціальний супровід прийомних сімей 
Змістовий модуль 3. Соціально-педагогічна діяльність у галузі освіти 

НЕ 3.1 
Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти 
Соціальні завдання школи в сучасних умовах  
Соціально-педагогічна робота в структурі психологічної служби школи  
Зміст діяльності соціального педагога навчального закладу 
Соціально-педагогічний комплекс 
НЕ 3.2 
Соціально-педагогічний аспект проблеми обдарованості  
Поняття обдарованості та її класифікація 
Характерні особливості обдарованих дітей  
Діагностика обдарованості  
Розвиток обдарованості. Навчально-виховні заклади для обдарованих дітей  
Соціально-педагогічний захист обдарованих дітей 
НЕ 3.3 
Соціально-педагогічна підтримка дітей з соціальними та фізичними 
вадами 
Предмет і завдання віктимології. Поняття інвалідності, її причини та види. 



Класифікація дітей і молоді з особливими потребами 
Основні напрями соціальної реабілітації осіб з обмеженими 
функціональними можливостями  
Типи навчально-виховних закладів для дітей і молоді з обмеженими 
функціональними можливостями  
Соціально-педагогічна робота з дітьми з особливими потребами і сім’ями, в 
яких вони виховуються. Форми роботи соціального педагога з дітьми-
інвалідами  
Діяльність ЦССДСМ щодо соціальної підтримки інвалідів  
Змістовий модуль 4. Соціально-педагогічний аспект проблеми девіантної 

поведінки дітей і підлітків 
НЕ 4.1 
Девіації як соціально-педагогічна проблема 
Девіантна поведінка як форма соціальної дезадаптації дітей і підлітків: 
психолого-педагогічний аспект 
Підходи до класифікації девіантної поведінки 
Види девіантної поведінки, їх характеристика 
НЕ 4.2 
Адикція як прояв девіантної поведінки 
Поняття про адикцію як прояв девіантної поведінки.  
Види адикцій 
Комп’ютерна залежність як специфічний вид адикції. 
Захоплення азартними іграми як вид адикції: причини та наслідки 
Форми роботи соціального педагога з клієнтами, що проявляють різні види 
залежності 
НЕ 4.3 
Дитячий алкоголізм як соціально-педагогічна проблема 
Проблема алкоголізму. Особливості дитячого алкоголізму 
Причини й наслідки дитячого алкоголізму. Вікові періоди розвитку дитячого 
алкоголізму 
Рівні спиртної залежності в дітей 
Структура соціально-педагогічної діяльності з дітьми, схильними до 
вживання спиртного 
Зміст соціально-педагогічної допомоги дітям, схильним до алкоголізму, на 
різних вікових етапах їх розвитку 
Особливості соціально-педагогічної діяльності з різними віковими 
категоріями дітей, схильними до вживання спиртного 
НЕ 4.4 
Наркоманія як форма вияву девіантної поведінки 
Проблема наркоманії. Класифікація і типи наркотиків 
Особливості підліткової наркоманії 
Причини й наслідки підліткової наркоманії 
Стадії розвитку підліткової наркоманії 
Заходи із запобігання підлітковій наркоманії 



НЕ 4.5 
Злочинність неповнолітніх як соціально-педагогічна проблема 
Проблема злочинності неповнолітніх, її причини. Нормативно-законодавча 
база в роботі з неповнолітніми правопорушниками. Типологія груп 
неповнолітніх правопорушників 
Система спеціальних навчально-виховних закладів для неповнолітніх 
правопорушників 
Соціальні та психолого-педагогічні особливості неповнолітнього підсудного 
Структура і зміст індивідуальної профілактичної роботи з неповнолітніми 
правопорушниками 
Рівні виховно-профілактичного впливу на особистість неповнолітнього 
правопорушника 
Корекція і реабілітація протиправної поведінки неповнолітніх 
НЕ 4.6 
Дитяча проституція - форма соціальної дезадаптації неповнолітніх 
Проблема проституції та сексуальної експлуатації дітей 
Особливості дитячої проституції. Типологія проституції 
Причини й наслідки дитячої проституції 
Фактори, що стримують розвиток дитячої проституції 
НЕ 4.7 
Соціально-педагогічна діяльність з дітьми девіантної поведінки 
Зміст і специфіка попереджувальної діяльності соціального педагога  
Профілактична робота соціального педагога з дітьми девіантної поведінки  
Реабілітаційні соціально-педагогічні технології роботи з девіантними дітьми 

Змістовий модуль 5. Соціальна педагогіка у сфері соціальної роботи 
НЕ 5.1 
Соціальні служби України 
Основні напрями соціального захисту та соціального обслуговування в 
Україні 
Система соціального обслуговування та соціальних служб в Україні 
Функції та види соціальних служб  
Створення територіальних центрів, відділень соціальної допомоги для 
обслуговування населення 
НЕ 5.2 
Люди похилого віку як об’єкт соціально-педагогічної діяльності  
Соціально-геронтологічні концепції старіння 
Соціальний статус і психологічні особливості людей похилого віку 
Медико-соціальна реабілітація людей похилого віку 
Соціальна робота з людьми похилого віку 
НЕ 5.3 
Гендерні аспекти соціально-педагогічної роботи з жінками 
Поняття фемінології. Еволюція „жіночого питання” 
Суть гендерної рівності як основи гармонійного суспільства 
Соціальні проблеми жінок в Україні. Державна політика захисту та 
поліпшення становища жінок в Україні 



Проблема сексуальної експлуатації жінок та торгівлі людьми  
Основні напрями соціально-педагогічної роботи з реалізації гендерної 
рівності в суспільстві й запобігання торгівлі людьми 
НЕ5.4 
Запобігання торгівлі жінками як напрям соціально-педагогічної роботи 
Проблема сексуальної експлуатації жінок та торгівлі людьми 
Масовий виїзд жінок за кордон як одна з причин торгівлі людьми: причини 
та шляхи запобігання.  
Основні напрями соціально-педагогічної роботи з запобігання торгівлі 
людьми 
НЕ 5.5 
Релігія як фактор соціалізації особистості  
Релігія, церква та конфесійна община як фактори соціалізації особистості. 
Функції релігії у суспільстві 
Виховна функція релігії, церкви і конфесійної общини 
Релігійна психотехніка та її вплив на формування підростаючих поколінь 
Можливості та форми співробітництва громадських і конфесійних інститутів 
у соціальному вихованні 
НЕ 5.6 
Можливості та форми співробітництва громадських та конфесійних 
інститутів 
Співпраця школи і церкви у вихованні підростаючих поколінь 
Релігійне виховання і релігійна освіта 
Суб’єкти і об’єкти соціально-педагогічної діяльності у християнській 
конфесії 
Християнська община як середовище формування цінностей сучасної молоді 
НЕ 5.7 
Волонтерська діяльність як форма недержавної організації соціальної 
сфери 
Поняття “волонтер”. Основні засади волонтерського руху 
Мотивація волонтерської діяльності 
Зміст і форми роботи з волонтерами 
Управління волонтерською діяльністю 

Основна література до курсу 
1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс дистанційного 
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2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навчальний посібник.-

К.:Центр навчальної літератури,2003.-134 с. 
3. Василькова Ю.В, Василькова Т.А. Социальная педагогика - М.: Академия, 1999.- 440 

с. 
4. Коваль Л.Г., 3вєрєва І.Д., Хлєбік С.А. Соціальна педагогіка / соціальна робота: 
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 «ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ» 
 
Мета курсу: ознайомити майбутніх соціальних педагогів з основами 

теорії та історії соціального виховання, процесом зародження і розвитку 
практики соціально-виховної роботи і соціально-педагогічних ідей на різних 
історичних етапах розвитку людської цивілізації у різних країнах світу. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
дисципліни: знати закономірності соціального виховання в загальному 
процесі розвитку суспільства; провідні поняття і концепції, найбільш важливі 
факти історії соціально-педагогічної роботи, характерні ознаки соціальної 
роботи різних епох; вміти аналізувати суспільні явища та їх вплив на 
соціально-виховний процес, визначати наукову періодизацію розвитку 
соціально-педагогічної роботи; давати характеристику та робити аналіз 
основних напрямів роботи соціальних інститутів України; здійснювати 
історіографічний та джерелознавчий аналіз соціально-педагогічних процесів 

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ  
Н.Е. 1.1. Сутність та зміст соціального виховання  
Виховання як відносно контрольована соціалізація. Виховання як соціальний 
інститут. Специфіка соціального виховання. Сутність поняття „соціальне 
виховання". Мета, завдання соціального виховання. 
Н.Е.  1.2. Напрями соціального виховання  
Соціальне виховання з позиції держави: громадянське виховання, суспільне 
виховання, формування людини у відповідності з соціальним ідеалом, 
формування соціально активної особистості, упровадження певних мораль-
них цінностей, ідеалів, способу життя. Соціальне виховання з позиції 
соціальних інститутів і самої особистості: офіційно обумовлене виховання, 
соціально обумовлене виховання, направлене соціальне виховання, соціальне 
самовиховання. 
Н.Е.  1.3. Напрямки соціального виховання. Громадянське виховання як 
соціальне виховання з позиції держави  



Сутність громадянського виховання як соціального виховання з позиції 
держави. Громадянське і суспільне виховання. Громадянська освіта й 
громадянське виховання. Мета й завдання громадянського виховання.  Зміст 
громадянського виховання. Форми громадянського виховання. Інститути, що 
забезпечують громадянське виховання.  
Н.Е.  1.4. Види соціального виховання  
Виховні організації та соціальне виховання. Організація соціального досвіду 
як вид соціального виховання. Побут виховної організації. Життєдіяльність 
виховної організації. Організація навчання взаємодії у виховній організації. 
Освіта як вид соціального виховання. Навчання. Просвіта. Стимулювання 
самоосвіти. Індивідуальна допомога як вид соціального виховання. Характер 
індивідуальної допомоги. Віковий підхід у вихованні. Індивідуальний підхід 
у вихованні. Локальна виховна система. 
Н.Е. 1.5. Зміст та організація соціального виховання у спадщині класиків 
педагогічної думки  
Обґрунтування теорії і методики соціального виховання Я.А.Коменським. 
Підходи Й.Г.Песталоцці до теорії та практики соціального виховання. 
Концепція соціального виховання «прагматичної школи» Д.Дьюї. 
Співвідношення методики навчання і ефективності соціального виховання у 
висловлюваннях В.П.Вахтерова. Погляди П.П.Блонського на організацію 
соціального виховання у соціалістичному суспільстві. Підходи 
П.Ф.Каптерева до організації соціального виховання в школі  Методика 
соціального виховання у спадщині класиків Я.А.Коменський, 
Й.Г.Песталоцці, В.Вахтеров, П.Каптерєв, П.Блонський.  

 
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2 

ІСТОРІЯ СТАНОВЛЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ 
Н.Е.  2.1. Давні уявлення про соціальну функцію виховання  
Становлення практики соціального виховання в епоху первісного 
суспільства. Залежність та обумовленість соціального виховання від політики 
держави, економічних та культурологічних процесів рабовласницьких 
держав. Стародавні цивілізації – джерело філософського підґрунтя 
соціального виховання.Практичний досвід організації соціального виховання 
в період Стародавнього світу. Спартанська, афінська виховні системи.  
Н.Е. 2.2. Історія розвитку соціального виховання з додержавного періоду 
до початку ХХ століття  
Виховання дітей і молоді у східних слов'ян у додержавний період. Княжа 
доба. Розвиток давньоруської народності в період існування Київської Русі, 
основні напрямки й особливості освітньо-виховної та благодійної роботи в 
державі Піднесення українського соціального виховання у велику козацьку 
добу. Виховні процеси в Україні в період її входження в Російську та 
Австрійську імперії. Відмінність виховних процесів в Наддніпрянській та 
Західній Україні. 
Н.Е. 2.3. Християнство і соціальне виховання в Україні 



Християнство в історії освіти України. Роль християнства в розвитку 
соціально-педагогічної практики та ідей соціального виховання дітей.  Біблія 
і соціально-педагогічна діяльність. Християнське виховання як соціальне 
виховання з позиції віри. Релігійне виховання та освіта, виховання 
християнина. 
Н.Е.  2.4. Виховна система періоду існування радянської влади на 
території України  
Боротьба за національно-виховну систему в період революції 1917-1920 рр. 
Тенденція відродження, формування національної самосвідомості у виховній 
діяльності після утворення СРСР. Значення процесу українізації і його вплив 
на виховні процеси в системі освіти. Друга світова війна як випробування 
радянської родини, громадської позиції та виховного потенціалу суспільства. 
Н.Е.  2.5. Формування сучасної системи соціально-виховної роботи в 
Україні (90-ті роки ХХ ст. – поч.ХХІ ст.)  
Еволюція ідеї національного соціального виховання. Тенденції розвитку 
виховної роботи в мікро- та макросоціумі сучасної України. Навчально-
виховні заклади нового типу, розуміння сучасного світу як екологічної, 
економіко-технологічної, історико-соціальної, політично-культурної системи 
взаємозв'язків, впливів, суперечностей. 

Основна література до курсу: 
1. Андреева И.Н. Антология по истории и теории социальной 

педагогики. – М.: Академа, 2000. – 176 с. 
2. Безпалько О.В. Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: Навчальний 

посібник.-К.:Центр навчальної літератури,2003.-134 с. 
3. Василькова Ю.В, Василькова Т.А. Социальная педагогика - М.: 

Академия, 1999.- 440 с. 
4. История социальной педагогики: Хрестоматия-учебник / Под 

общ.ред.М.А.Галагузовой. – М., 2000. – 544 с. 
5. Коваль Л.Г., 3вєрєва І.Д., Хлєбік С.А. Соціальна педагогіка / 

соціальна робота: Навчальний посібник. - К.: ІЗМН, 1997. – 392 с.  
6. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учебное пособие для студ.пед.вузов / Под 

ред. В.А.Сластенина. – М.: Академия, 1999. 
7. Пенішкевич О.І., Тимчук Л.І. Соціальна педагогіка: Модульна 

технологія вивчення навчального курсу. – Чернівці: Рута, 2007. – 336 с. 
8. Янкович О.,  Поліщук В.А.,. Історія соціальної педагогіки / соціальної 

роботи. – Тернопіль, 2004. 
9. Социальная педагогика: Курс лекций / Под ред. М.А.Галагузовой. – 

М.: ВЛАДОС, 2000. – 416 с. 
10. Соціальна педагогіка. Навчальний посібник / За ред. А.Й.Капської.-

К., 2000. 
 

 
«Етика соціально-педагогічної діяльності» 

72 год. (2 кредити) 



 
 Мета курсу: Сформувати у студентів культуру педагогічного 
спілкування, розвинути етичні комунікативні вміння та навички. 
 Загальні компетенції: знати: історію та витоки етики соціально-
педагогічної діяльності; особливості етикету соціального працівника, 
діалектику взаємодії з різними категоріями населення, основні засади 
етичного кодексу соціального працівника, шляхи і форми погашення 
конфліктних ситуацій, основні правила і норми ділового спілкування, 
підтримання власного іміджу; вміти: здійснювати спілкування на основі 
етичних норм з усіма категоріями населення, будувати міжособистісні 
взаємини на гуманістичних засадах, попереджувати і конструктивно 
вирішувати конфлікти в соціально-педагогічній діяльності, запобігати появі 
різноманітних перешкод, що порушують права людини. 

Зміст курсу 
Навчальний елемент 1. Предмет та завдання курсу. Основи етики 
    Робота соціального педагога як невід’ємна частина життєдіяльності 
сучасного суспільства. Соціальний працівник у структурі політичних, 
економічних, громадських, державних і соціальних організацій. Соціальна 
діяльність як специфічний вид діяльності, готовність до цього виду 
діяльності, професіоналізм, самореалізація, підготовка до виконання 
професійних обов’язків. 
     Етика як наука про походження і сутність моралі, моральної свідомості 
людини. Основні категорії етики: добро, зло, чесність, гідність, совість, 
щастя… Взаємодія етичного і естетичного в суспільстві. Моральні вимоги і 
заборони як ключові загальнолюдські цінності. 
   Навчальний елемент 2.  Історія становлення етики соціально-
педагогічної діяльності: ретроспективний огляд. 
    Гуманізм як провідна риса соціально-педагогічної діяльності. 
Впровадження  у свідомість особистості гуманістичних цінностей 
суспільства різного змісту у різні часи. Залежність культурного розвитку 
індивіда від рівня суспільних норм і цінностей. Етика в історії античної 
думки. Етичні вчення епохи Відродження  та Нового часу. Етичні погляди на 
моральні норми людини кінця ХVІІІ - початку ХІХ ст. Етика та етичні вчення 
сучасних українських вчених – гуманістів. Морально-етичні пріоритети 
діяльності сучасного фахівця соціальної сфери. 
     Навчальний елемент 3.  Структура соціально-педагогічної діяльності. 
     Структура соціально-педагогічної діяльності передбачає: мету, зміст, 
функції, технології соціальної роботи. Коротка характеристика основних 
категорій педагогічної етики: моральні якості особистості, професійні 
обов’язки, основні функції, моральні норми і правила у соціально-
педагогічної діяльності. 
Навчальний елемент 4.  Професійна етика як умова становлення 
сучасного соціального педагога. 
    Етика соціального педагога як один із видів професійної етики. 
Професійна етика – сукупність моральних норм і правил, які визначають 



ставлення соціального педагога до своїх обов’язків, до суб’єктів та об’єктів 
діяльності. Мета діяльності соціального педагога та її результати. 
Формування усталених моральних норм, усвідомлення особливостей 
професійної етики, розуміння її об’єкта, предмета і завдань. Етична 
свідомість – етичні дії – професійні етичні відносини – професійні обов’язки 
як основні послідовні категорії етики соціально-педагогічної діяльності. 
Навчальний елемент 5.    Особливості етики та етичних норм 
соціального педагога/ соціального працівника. 
     Дотримання моральних норм і правил поведінки як внутрішній і 
зовнішній вияв ставлення соціального педагога до людей, як вияв його 
професійного етикету. Головні принципи етикету соціального педагога – 
гуманізм, доцільність взаємодії, естетична привабливість, врахування вікових 
особливостей, народних традицій і звичаїв, фактору часу та ін. Нестандартні, 
непередбачувані випадки і обставини в роботі соціального педагога, увага до 
«важких» клієнтів. Типів і нетипові ситуації у педагогічній взаємодії з 
опонентом. Етичні норми комунікативної діяльності соціального педагога, 
етика ділових стосунків з різними типами співрозмовників (екстраверт, 
інтроверт). 
Навчальний елемент 6.   Професійно-етичний кодекс як основа поведінки 
і діяльності соціального педагога. 
     Регулювання відносин і дій між суб’єктом і об’єктом соціально-
педагогічної роботи в системі соціального захисту. Конституція України, 
інші законодавчо-нормативні  положення про регулювання діяльності 
соціального працівника і окремих осіб тощо. Етичний кодекс соціального 
працівника як стандарт етичної поведінки спеціаліста. Основні положення 
кодексу, порівняння їх з кодексом практичного психолога, медпрацівника 
тощо. 
   Навчальний елемент 7. Етикет і техніка спілкування соціального 
педагога. 
    Професійне спілкування як потреба і необхідність. Вербальна і 
невербальна комунікація. Шкала оцінки комунікативності. Засоби і прийоми 
спілкування. Типові ситуації ділового спілкування. Правила спілкування. 
Основні компоненти техніки вербального спілкування (зовнішність, голос, 
інтонація, тон, гумор). Невербальне спілкування (поза, міміка, жести, 
погляд), його специфіка. 
Навчальний елемент 8.   Конфліктні ситуації та способи їх усунення в 
соціально-педагогічній діяльності спеціаліста. 
    Конфлікти як суспільне явище. Закономірність їх виникнення в моральних 
стосунках. Типологія конфліктів за проблемно-діяльнісною ознакою, 
кількість учасників, ступенем гостроти протиріч. Причини, джерела, 
динаміка конфліктів. Позитивні і негативні сторони. Позиція партнера при 
конфліктах. Прямі і непрямі методи погашення конфліктів. Етичні засади 
погашення конфліктів: посередницька, арбітражна, медіаторська роль 
соціального працівника. Діагностика та передбачення конфліктів.   



Навчальний елемент 9.  Культура та етика мовленнєвого спілкування 
соціального педагога 
     Мовний етикет як ознака культури людини. Складові мовного етикету: 
привітання, звертання, прощання, побажання, запрошення, пропозиція, 
відмова, порада, згода та ін. Характерні риси та уміння спілкуватися. 
Тональність у спілкуванні. Правильність висловлювань – гарантія розуміння 
партнером. Ділове листування, розмова по телефону, виступи, дискусії… 
Навчальний елемент 10.   Професійна етика як складова професійного 
іміджу соціального педагога 
    Поняття іміджу як мистецтва подобатись і як мистецтва впливати. Основні 
складові зовнішньої і внутрішньої привабливості іміджу соціального 
педагога. Технологія формування позитивного іміджу, особисті якості 
соціального педагога для створення позитивного іміджу. Етичний портрет 
сучасного соціального педагога. 

Основна література до курсу:  
1.  Архангельский     Л.М.     Этика:     предмет,     структура,     основные 
направлення. - М., 1985. 
2.  Грехнев В.С. Культура педагогического общения. - М., 1990. 
3. Культура спілкування/ За заг. ред. Арвата Ф.С. - К.: ІЗМН, 1997 - 328с. 
4. Медведєва Г.П. Этика социальной роботи. - М., 2002.  
5. Професионально-этические норми социальной роботи. — М., 1993.  
6. Филипчук В.С. Спілкування як соціально-педагогічна взаємодія. - 
Навч.-довідк. посібник. - Чернівці: Рута, 2001. - 96с.  
7. Филипчук В.С. Як правильно спілкуватися: Посібник - довідник з 
ділового мовлення. - Чернівці: Зелена Буковина, 2005.  
8. Филипчук В.С. Соціальні конфлікти: їх суть і вирішення. - Чернівці: 
Рута, 2003.-72с.  
9. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навч. посібник. - К., 2004. - 280с.  
 

 
«Технології соціально-педагогічної роботи» 

Мета викладання навчальної дисципліни – засвоєння майбутніми 
спеціалістами технологічного підходу до соціально-педагогічної діяльності, 
формування їх професійної позиції шляхом інтеграції теоретичних і 
практично-орієнтованих знань, умінь та навичок.  
У результаті вивчення курсу студенти повинні оволодіти такими 
компетенціями:   

- знання про: сутність соціально-педагогічних технологій, їх специфіку 
як технологій соціального типу; види технологій у професійній 
діяльності соціального педагога; механізм технологічно організованої 
соціально-педагогічної діяльності; методи і форми соціально-
педагогічної діяльності; передовий досвід та інновації у соціально-
педагогічній діяльності; технології соціально-педагогічної діяльності з 
різними групами та категоріями клієнтів. 



- уміння: використовувати набуті теоретичні знання, практичні уміння 
та навички для організації соціально-педагогічної діяльності на 
технологічних засадах; визначати оптимальну технологію взаємодії з 
клієнтом (групою), здійснювати добір методів, прийомів, засобів та 
форм роботи; проектувати соціально-педагогічну діяльність та окремі її 
етапи; ставити творчі завдання, здійснювати активізацію клієнта на 
подолання власних проблем; вміти працювати в команді, поширювати 
партнерську взаємодію, підвищувати фаховий рівень.  

Змістовий модуль 1.  
Технології соціально-педагогічної роботи: теоретичні засади. 

НЕ 1.1. Технології соціально-педагогічної роботи: сутність і специфіка. 
Сутність соціальних технологій. Головні складові змісту технологізації 
соціальної роботи. Етапи реалізації соціальних технологій. Структура 
технологій соціальної роботи. Специфіка і класифікація соціальних 
технологій у соціальній роботі. Поняття і класифікація соціальних технологій 
у соціальній роботі. Роль соціологічного знання в соціальній роботі.  
НЕ 1.2. Методи соціально-педагогічної роботи. 
Методи соціально-педагогічної діяльності. Філософські та загальнонаукові 
методи в соціально-педагогічній роботі. Спеціальні наукові 
методи(соціально-економічні, організаційні). Психологічні методи в практиці 
соціально-педагогічної роботи (психодіагностика, психокорекція, 
психологічне консультування, психотерапія). Соціологічні методи (аналіз 
соціуму, моніторинг, фокус-група). Педагогічні методи (методи педагогічної 
діагностики, методи навчання, методи виховання).  Методи соціально-
педагогічної діяльності. Метод «рівний-рівному». Метод соціальної вуличної 
роботи. 
НЕ 1.3. Організаційні форми соціально-педагогічної роботи. 
Зміст поняття «форма». Поняття «форми соціально-педагогічної роботи». 
Специфічні ознаки форми соціально-педагогічної роботи: функціональність, 
структурність, інтегративність, неперервність. Творча справа, захід, як 
різновиди організаційної форми соціально-педагогічної роботи.  
Класифікація організаційних форм соціально-педагогічної роботи. Специфіка 
використання форм  соціально-педагогічної роботи з різними групами 
клієнтів. Особливості комплексних форм роботи. Індивідуальні, групові та 
масові форми соціально-педагогічної роботи. Комунікативні особливості 
діяльності соціального педагога. Комунікативні засоби спілкування, мовлене 
вий етикет. Зміст професійно-етичної культури соціального педагога. 
НЕ 1.4. Соціальні інновації та технології визначення ефективності 
соціально-педагогічної роботи. 
Соціальні інновації: особливості, структури, типи. Особливості соціальних 
інновацій. Глобальні, регіональні і локальні інновації. Класифікація 
інновацій в соціальній роботі. Соціальна програма як засіб забезпечення 
нововведень в практику соціально-педагогічної діяльності. Діагностика 
соціальної роботи як умова успішної її прогнозування. Види та методи 



соціальної діагностики. Експертиза і оцінка ефективності соціальної роботи. 
Організаційні методи соціальної експертизи.  

Змістовий модуль 2. Психолого-педагогічні методи в системі 
технологій соціального виховання. 

НЕ 2.1. Організаційна форма як компонент технологій соціально-
педагогічної діяльності. 
Ознаки організаційних форм технологій соціально-педагогічної діяльності. 
Специфічні ознаки організаційних форм соціально-педагогічної діяльності, їх 
характеристика. Нетрадиційні технології соціально-педагогічної роботи 
(«Інтернет-кафе», вуличні ігротеки, профілактичні програми «Підліток-
підлітку», «Ровесник-ровеснику» тощо). Систематизація організаційних 
форм роботи у соціальній сфері, їх класифікація. Поняття про проект 
організаційної форми. Технологія побудови проекту організаційної форми. 
Бесіда як одна із форм соціально-педагогічної діяльності. Рекомендації щодо 
її підготовки та проведення. Вікторина як форма соціально-педагогічної 
діяльності, особливості її підготовки та проведення. Диспут та методика його 
проведення. Інші форми соціально-педагогічної діяльності, їх підготовка та 
технології проведення. 
НЕ 2.2. Технологія консультативної соціально-педагогічної допомоги. 
Техніка соціально-педагогічного спілкування з клієнтами в процесі 
індивідуальної консультативної допомоги.  Техніка соціально-педагогічного 
спілкування, її основні функції та види. Особливості консультативного 
спілкування при роботі у громадських приймальнях. Психотерапевтичне 
спілкування, його специфіка та загальні закономірності. Етапи вирішення 
проблеми клієнта в ході психотерапевтичного спілкування. Непродуктивне 
та продуктивне спілкування. Невербальна техніка продуктивного 
спілкування. Вербальне непродуктивне спілкування, сучасні прояви 
непродуктивного спілкування. Особливості педагогічного спілкування у 
процесі соціально-педагогічної роботи з клієнтом. Головна проблема 
педагогічного спілкування. Педагогічні конфлікти, їх класифікація. 
НЕ 2.3. Методика психолого-терапевтичного консультування по 
телефону. 
Історія розвитку психолого-терапевтичного консультування за кордоном. 
Створення служб «Телефон довіри» в Україні, характеристика напрямів їх 
роботи. Види телефонних діалогів у телефонному психолого-терапевтичному 
консультуванні (завершені, незавершені), їх характеристика та особливості 
проведення. Етапи телефонного діалогу, їх особливості. Специфіка ведення 
психолого-терапевтичної бесіди в процесі телефонного консультування. 
Типові помилки консультанта служби «Телефон довіри» та способи їх 
уникнення. 
НЕ 2.4.Технологія проведення групової психолого-педагогічної терапії. 
Основні завдання психолого-педагогічної терапії. Корекція як головне 
завдання психолого-педагогічної терапії. Групова та індивідуальна 
психолого-педагогічна терапія. Сімейна психотерапія та її особливості. 



Змістовий модуль 3. Загальні технології соціально-педагогічної 
роботи. 

НЕ 3.1. Організація та планування соціального дослідження  у системі 
соціальних служб. 
Загальна характеристика, види, функції досліджень у сфері соціальної 
роботи. Поняття, специфіка, функції соціального дослідження. Етапи 
досліджень. Програма соціального дослідження. Поняття, функції, структура 
програми. Етапи розробки. Організація та планування соціального 
дослідження. 
НЕ 3.2.  Технології медико-соціальної роботи. 
Основи медико-соціальної роботи. Медико-соціальна робота в наркології. 
Медико-соціальна робота в онкології. Медико-соціальна робота в плануванні 
сім’ї. 
НЕ 3.3. соціально-економічні методи технології підтримки населення. 
Зміст і сутність соціально-економічних методів соціальної роботи. 
Технології економічної підтримки населення в сучасних умовах. 
НЕ 3.4. Технології зв’язків з громадськістю. 
Мета здійснення зв’язків з громадськістю. Зміст технології зв’язків з 
громадськістю. Особливості використання друкованих форм зв’язків з 
громадськістю. Специфіка роботи з населенням. 
НЕ 3.5. Технології організації соціального патронажу. 
Поняття та визначення соціального патронажу. Завдання, функції, принципи 
соціального патронажу. Характеристика об’єктів соціального патронажу. 
НЕ 3.6. Рекламно-інформаційні технології в діяльності соціального 
педагога. 
Сутність та специфіка використання рекламно-інформаційних технологій у 
діяльності соціальних працівників. Поняття «Засоби масової інформації». 
Роль засобів інформації як одного із соціальних інститутів та їх вплив на 
сучасне суспільство ЗМІ як один із соціальних інститутів. Особливості 
впливу ЗМІ на формування способів життя суспільства. Стратегії взаємодії 
соціального працівника із засобами масової інформації. Технологія 
використання рекламних засобів в діяльності соціальних працівників. 
Основні проблеми психологічної адаптації рекламної продукції до умов 
суспільства. Технологія створення і використання прес-релізу як форми 
рекламно-інформаційної діяльності. Традиційні форми інформування 
клієнтів. Технології оформлення та розміщення інформаційних стендів, стріт-
бордів. Плакати, буклети, листівки, техніки їх влучного використання і в 
практиці соціально-педагогічної роботи. 
НЕ 3.7. Соціальна вулична робота як метод соціально-педагогічної 
діяльності. 
Мета соціальної вуличної роботи. Основні завдання вуличної соціальної 
роботи. Переваги вуличної соціальної роботи. Основні форми вуличної 
соціальної роботи: ігротеки, дискотеки, вуличний театр, консультування, 
пункт соціальної підтримки, мітинг, вулична хода, рейд. Методика 
використання ігрових технік у вуличній соціальній роботі. Класифікація ігор. 



Технологія організації ігрової діяльності. Психолого-педагогічні умови 
організації гри в процесі соціально-педагогічної діяльності. Специфіка 
організації ігрової діяльності на вулиці.  Індивідуальні ігри, їх форми та 
специфіка проведення. 

Змістовий модуль 4. Технології організації соціально-педагогічної 
роботи з різними групами клієнтів 

НЕ 4.1. Технології соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 
Завдання соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Типологія видів сімей, що 
потребують допомоги та підтримки соціального педагога. Технології 
діагностики сімейних стосунків. Соціально-педагогічна паспортизація сім’ї. 
Психолого-педагогічна допомога молодій сім’ї. Особливості роботи 
соціального педагога з сім’ями, які перебувають в складних життєвих 
обставинах. Соціально-педагогічна робота з дітьми, які зазнали сімейного 
насилля. Деякі технологічні аспекти в роботі з прийомними сім’ями та ДБСТ. 
НЕ 4.2. Технології соціальної роботи з людьми з обмеженими 
функціональними можливостями. 
Соціальні функції як спосіб оптимізації процесу соціалізації дітей з 
особливими потребами. Адаптивна, профілактична, соціокультурна функції. 
Їх спрямування та особливості реалізації в соціальній роботі. Визначення 
домінуючої функції в змісті соціально-педагогічної діяльності, виходячи із 
конкретної категорії клієнтів. Моделі інвалідності, їх характеристика та 
способи адаптації інвалідів у залежності від тієї чи іншої моделі. Медична 
модель інвалідності,її спрямування. Економічна модель інвалідності, її 
особливості та врахування в соціально-педагогічній роботі. Моделі 
функціональної обмеженості, шляхи та способи її подолання. Зміст 
реабілітації дітей з функціональними обмеженнями. 
НЕ 4.3. Технології роботи з військовослужбовцями. 
Соціальна зумовленість роботи з військовослужбовцями Форми соціальної 
роботи. Організація соціальної роботи. Етапи соціальної роботи з 
військовозобов’язаною молоддю. 
НЕ 4.4. Технологія соціально-педагогічної діяльності, що спрямована на 
творчий розвиток особистості. 
Теоретичні передумови технологізації розвитку творчої особистості. 
Соціальна необхідність розвитку творчої особистості в умовах розбудови 
української держави. Шляхи розв’язання проблем формування творчої 
особистості в Україні. Технології розвитку духовної особистості засобами 
мистецтва слова. Форми організації словесної діяльності. Театральна 
діяльність як умова розвитку творчої особистості. Функції театральної 
діяльності. Організаційно-педагогічні основи художньої діяльності. 
Педагогічний процес у гуртковій роботі, як основа соціалізації особистості. 
Методичні особливості організації гуртків художньо-творчої діяльності. 
Театралізовані дійства як засіб активної самореалізації особистості. Місце та 
роль соціального працівника в процесах розвитку творчої особистості. 
НЕ 4.5. Технології соціальної роботи з дезадаптованими дітьми та 
молоддю. 



Соціальна реабілітація дітей з девіантною поведінкою. Особливості 
соціальної роботи з неповнолітніми, які повертаються з місць позбавлення 
волі. Форми та методи профілактики адиктивної поведінки серед учнівської 
молоді. Адиктивна поведінка: поняття та сутність. Принципи підбору 
психокорекційних методик та методів. 
НЕ 4.6. Технологія залучення  людських ресурсів до волонтерського 
руху. 
Історія розвитку волонтерського руху за кордоном. Причини появи 
волонтерів в Україні. Мотивація участі волонтерів у соціальній роботі з 
різними категоріями населення. Шляхи залучення різних верств населення до 
волонтерської роботи. Професійна кваліфікація волонтерів та шляхи її 
вдосконалення. Головні напрями здійснення навчання волонтерів. Основні 
види діяльності волонтерів, їх характеристика. Характеристика організацій, 
що беруть участь у волонтерському русі.  
НЕ 4.7. Технологія роботи з дитячими, юнацькими, молодіжними, 
громадськими організаціями в Україні. 
Нормативно-законодавча база створення та організації роботи дитячих, 
юнацьких та молодіжних громадських організацій в Україні. Статус та 
основні (ведучі) показники існуючих в Україні дитячих, юнацьких та 
молодіжних організацій. Форми виховної роботи, що характерні для 
діяльності дитячо-молодіжних громадських організацій. Основні напрями 
діяльності соціального працівника в дитячо-молодіжній організації. 
НЕ 4.8. Особливості соціальної роботи в умовах оздоровчого табору. 
Переваги роботи літнього дитячого оздоровчого табору у вирішенні проблем 
соціально-педагогічної роботи. Сутність і специфіка роботи тимчасових 
дитячих та юнацьких організацій в сучасних умовах. Сутність та специфіка 
роботи соціального педагога як організатора діяльності дитячих та юнацьких 
колективів  в умовах літнього табору. Методичний вантаж педагога. 
Професійні обов’язки педагога-організатора. Творча особистість педагога-
вихователя. 

 
Основна література до курсу: 

1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи (модульний курс 
дистанційного навчання) – А.Й. Капська, О.В. Безпалько, Р.Х. Вайнола. Заг. ред. 
І.Й. Звєрєвої та Г.Лактіонової. – К: Науковий світ, 2001. 

2. Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога. Навчальний 
посібник для ВНЗ. – К.: Видавництво Дім «Слово». – 2008 – 240 с. 

3. Капська А.Й. Соціальна робота: деякі аспекти роботи з дітьми та молоддю. 
Навчально-методичний посібник. – К.: УДЦССМ, 2001. 

4. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник / Соціальна робота, кн. 4 / – 
К.: ДЦССМ, 2002 – 536 с. 
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– К.: Наук. Світ, 2003 – 233 с. 

6. Соціальний супровід сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах: 
методичний посібник / І.Д. Звєрєва та ін. – К.: Держслужба, 2006 – 106 с. 

7. Соціальна робота, книга І. – К.: УДЦССМ, 2001. 
8. Соціальна робота: навчальний посібник, книга ІІ. – К.: ДЦССМ, 2002. 



9. Технология социальной работы: учебное пособие под общ. ред. проф. Е.И. 
Холостовой. – М.: ИНФА (серия «Высшее образование»), 2001. 

10. Технології соціально-педагогічної роботи. Навчальний посібник / за заг. ред. А.Й. 
Капської. – К., 2000. 

11. Трубавіна І.М. Соціально-педагогічна робота з неблагополучною сім’єю. 
Навчальний посібник. – К.: ДЦССМ, 2002. 

12. Теорії і методи соціальної роботи: підручник для студентів вищих навч. Закладів / 
за ред.. Г.В. Семигіної, І.І. Миговика – К.: Академвидав, 2005 – 325 с. 

 

 
«Методики соціально-виховної роботи в сучасних умовах» 

Кількість годин: лекції – 17 , самостійна робота – 19; всього годин – 36; 
кредитів – 1.  

Мета курсу – забезпечити грунтовну й всебічну підготовку студентів до організації, 
здійснення і управління соціально-виховною роботою у навчальному закладі відповідно 
до основних орієнтирів сучасного виховання учнів 1-12 класів.   

Загальні компетенції:  
- знати теоретико-методологічні основи виховання дітей та учнівської 

молоді в сучасних умовах; інноваційний комплекс технологій оптимізації 
виховного процесу на різних освітніх рівнях; стратегії здійснення соціально-
педагогічної експертизи стану виховання особистості в сучасному 
освітньому просторі; механізми розробки навчально-методичного супроводу 
становлення і розвитку виховних систем, програм виховання у дошкільних, 
загальноосвітніх, професійно-технічних і позашкільних навчальних закладах, 
дитячих та молодіжних громадських організаціях і об'єднаннях;  

- уміти здійснювати послідовний системний аналіз реальної практики 
виховання дітей та учнівської молоді; планувати, організовувати, 
здійснювати та контролювати реалізацію програмно-методичних комплексів 
психолого-педагогічної підтримки розвитку особистості, процесів її 
соціальної інтеграції.  

Зміст курсу 
Модуль 1. Теорія і технології організації, здійснення та управління 

соціально-виховною роботою у сучасному навчальному закладі 
НЕ 1.1. Основи теорії управління навчальним закладом 
Загальні основи управління. Процес організації управління навчальним 

закладом. Поняття про соціальне виховання та соціально-виховний процес у 
навчальному закладі. Управління процесом виховання. Суб’єкти керівництва 
і управління соціально-виховною роботою у навчальному закладі. Основні 
напрями діяльності методиста з виховної роботи. Орієнтовні посадові 
обов’язки заступника директора школи з виховної роботи. Посадові 
обов’язки класного керівника. Вимоги до якостей особистості класного 
керівника. Основні функції класного керівника. Зміст роботи класного 
керівника. Зміст виховної роботи класного керівника. 

НЕ 1.2. Планування соціально-виховної роботи в школі 



Поняття планування виховної роботи, його призначення. Основні 
принципи планування виховної роботи. Види і структура планів. Алгоритми 
планування виховної роботи. 

НЕ 1.3. Зміст та основні форми організації соціально-виховної 
роботи в школі 

Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів. Вікові особливості 
змісту, форм та методів виховної діяльності в сучасній школі.  

НЕ 1.4. Зміст, форми, методи та прийоми методичної роботи 
Структура методичної роботи з педагогічним колективом школи. 

Критерії ефективності методичної роботи. Методичне об’єднання класних 
керівників. Планування роботи методичного об’єднання класних керівників 

НЕ 1.5. Аналіз і самоаналіз ефективності виховної роботи 
навчального закладу 

Критерії та показники оцінки стану та результативності виховної роботи 
навчального закладу. Аналіз і самоаналіз діяльності адміністративної та 
управлінської ланки (для директорів шкіл). Самоаналіз роботи за півріччя 
(рік) (для заступників директорів з виховної роботи). Самоаналіз результатів 
роботи психолога. Самоаналіз виховної роботи класного керівника.  

Модуль 2. Самостійна робота. Розробка програмно-методичного 
забезпечення соціально-виховної роботи у сучасній загальноосвітній школі.  

Модуль 3. Підсумковий (письмовий залік) 
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«Педагогіка сімейного виховання» 

 
Головна мета курсу - розкрити сучасні наукові уявлення про доцільні 

шляхи і засоби сімейного виховання дітей та сформувати у студентів певні 
вміння і навички консультування батьків з питань сімейної педагогіки. 

Курс „Педагогіка сімейного виховання" зорієнтований на забезпечення 
студентів знаннями про специфіку сімейного виховання; роль батьків та інших 
членів родини у формуванні особистості дитини; особливості статевої 
ідентифікації хлопчиків і дівчаток та врахування цього фактору у сімейному 
вихованні; методи педагогічного впливу батьків і доцільності їх 
використання. 

Даний навчальний курс покликаний  забезпечити сформування у 
студентів системи компетенцій: після завершення вивчення курсу студент 
повинен знати: 

- специфіку сімейного виховання;  
- роль батьків та інших членів родини у формуванні особистості 

дитини;  
- особливості статевої ідентифікації хлопчиків і дівчаток та 

врахування цього фактору у сімейному вихованні;  
- методи педагогічного впливу батьків і доцільності їх 

використання.. 
оволодіти наступними вміннями: 

- вміти застосовувати методики, тести індивідуальної та групової 
роботи; 

- вміти організовувати та проводити бесіди з батьками, дітьми. 
Курс розрахований на 90 год. (2,5 кредити), з них 14 лекційних, 34 

практичних занять. 39 год. відводиться на самостійну роботу, 3 год. на 
індивідуальну роботу. 

 
Змістовий модуль 1. НЕ 1.1.«Сімейна педагогіка» як галузь педагогічної 
науки. 
Педагогіка сімейного виховання як галузь педагогічної науки. Фактори, що 
сприяють розвитку сімейної педагогіки як самостійної галузі сучасної 
педагогічної науки. Зв'язок сімейної педагогіки з іншими науками. Завдання і 
методи сімейної педагогіки емпіричний і теоретичний рівні вивчення сім’ї і 



сімейного виховання. Джерела сімейної педагогіки (сімейне виховання у 
народній педагогіці). Історичні стилі сімейного виховання. 
НЕ 1.2. Специфіка сімейного виховання 
Поняття про шлюб і сім'ю: зміст терміну „шлюб", його походження; сім’я, її 
ознаки. Сімейні відносини, їх характеристика.Соціальна сутність сім'ї: основні 
функції.Основні специфічні ознаки сімейного виховання, його відмінність від 
суспільного.    
НЕ 1.3. Теоретико-методологічні основи сімейного виховання 
Стилі, методи, форми виховання. Методи сімейного виховання і специфіка їх 
застосування (класифікація, визначення, схема реалізації). Засоби і методи 
народної сімейної педагогіки 
НЕ 1.4. Статеві особливості розвитку дітей та їх врахування у сімейному 
вихованні 
Поняття біологічної статі. Етапи творення біологічної статі. Порушення 
гармонії механізмів статевої диференціації. Біологічна стать як основа для 
подальшого статевого дозрівання. Ознаки пубертатного розвитку хлопчиків і 
дівчат.Поняття про статеві ролі. Статезотипізована поведінка і її наслідки у 
вихованні хлопчиків і дівчаток. Поняття про стать психічну, механізми її 
формування. Статева ідентичність. Відмінності у психології хлопчиків і 
дівчаток, що проявляються у пізнавальній, комунікативній, емоційній і 
поведінковій сферах на різних етапах становлення особистості. Особливості 
статевої соціалізації хлопчиками і дівчатками. Стратегії статевого виховання 
Принципи статевої просвіти 
Змістовий модуль 2. НЕ 2.1. Роль членів родини у сімейному вихованні 
Класифікація типів особистісної поведінки батьків.Помилки у сімейному 
вихованні та їх причини.Ролі членів сім’ї у вихованні дітей. 
НЕ 2.2.Роль батьківського спілкування у вихованні дитини. 
Методологічні основи спілкування у вихованні особистості.Емоції сімейного 
спілкування. Любов і вимогливість.Культура батьківського спілкування. 
НЕ 2.3.Педагогічна культура батьків. 
Педагогічна культура батьків: поняття, складові, рівні 
сформованості.Організація та методичні аспекти формування педагогічної 
культури батьків. 
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 «Етика і психологія сімейного життя» 

 
Мета вивчення курсу полягає в засвоєнні теоретичних основ 

підготовки до створення, функціонування сім’ї, форм і методів роботи з нею 
соціального педагога, в обґрунтуванні і розгляді змісту основних напрямів 
соціально-педагогічної діяльності в цьому напрямі з різними категоріями 
сімей. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу 
«Етика і психологія сімейного життя»: 

- знання про сім’ю, специфіку дошлюбних і суто сімейних стосунків 
молодих людей, різноманітність проблем, перешкод і конфліктів у 
сучасних сім’ях, їх подолання тощо. 

- уміння робити аналіз життєвої ситуації, визначати, пропонувати, 
застосовувати шляхи подолання сімейних проблем, надавати 
консультативну психолого-педагогічну допомогу сім’ям, які її 
потребують тощо. 

Змістовний модуль 1. Сім’я як соціальна група суспільства 
НЕ 1.1 Сім’я, її етнічна специфіка, типи і суспільні функції. 
Сім’я як вид соціальної спільноти, як важлива форма власного побуту. Сім’я 
– категорія історична та соціальна. Зумовленість форм, типів і функцій сім’ї 
характером виробничих відносин: кровно-родинна сім’я, пуналуальна, парна, 
моногамна. Патріархальна сім’я як типова форма моногамного шлюбу. 
Релігія і традиції як основні фактори закріплення патріархальної сім’ї. 
Багатовизначеність сучасного поняття «сім’я». родина як соціальний 
інститут, її структура і національна специфіка. Моногамний тип української 
сім’ї. основні типи і форми сімей, суспільні функції, фактор соціалізації 
особистості. 
НЕ 1.2 Сімейна політика в Україні: проблеми сім’ї на сучасному етапі 
Сімейна політика як один із напрямів соціальної політики держави: 
стабілізуюча і захисна функції. Соціальний інститут сім’ї як об’єкт сімейної 
політики. Два підходи до розв’язання проблем сім’ї: вузький 
(територіальний), широкий – загальнодержавний рівень. Основні напрями 
реалізації сімейної політики: законодавче забезпечення, економічні заходи, 
соціальна робота з сім’єю. Законодавчі зміни в шлюбних стосунках. 
Проблеми та перспективи шлюбних стосунків на поч.. ХХІ ст. Зміна 
діяльності основи сімейного життя. Економічна самостійність жінки, 
невизначеність лідерства, малодітність, нуклеарний характер сім’ї. Основні 
проблеми подружніх стосунків, шлюби і розлучення тощо. 



НЕ 1.3 Сім’я як оберіг української виховної традиції (практичне 
заняття). 
Виховні функції засобів народної педагогіки. Традиційні народні обряди і 
звичаї, їх вплив на виховання особистості. Фольклор та його роль у процесі 
соціалізації дітей у сім’ї. виховне значення народного календаря у сучасній 
сім’ї. Традиції громадського виховання молодого покоління. Завдання, 
засоби та методи родинного (сімейного) виховання. Народно-педагогічні ідеї 
минулого у формуванні сучасної сім’ї. Місце держави, церкви, природи у 
родинному вихованні. 
НЕ 1.4 Характер і специфіка дошлюбних стосунків молоді 
Підготовка молоді до міцного шлюбу. Дружба юнака та дівчини. Кохання та 
сексуальність. Традиції, забобони, мотиви і вимоги до вибору протилежної 
статі. Типові помилки дошлюбних знайомств і оцінки майбутнього партнера. 
Уявлення про права й обов’язки партнерів у сім’ї. 
Вплив інших культур на дошлюбні стосунки, вияв «сексуальної революції» 
на сучасну українську молодь. 
НЕ 1.5 Головні умови психологічної сумісності подружжя. 
Проблеми молодої сім’ї в Україні на сучасному етапі: шлюби і розлучення. 
Подружня сумісність – запорука стабільності шлюбу. Основні фактори 
(вектори) стабільності: взаєморозуміння, матеріальний остаток, гармонія в 
інтимних стосунках, психологічна сумісність, наявність дітей у сім’ї. свобода 
та самостійність.Типи сімейних спілок: господарчо-побутова, матеріальна, 
психологічна, сексуальна та ін. Делікатність партнерів у шлюбі. Ціннісні 
орієнтації партнерів, тип спілкування, батьківські обов’язки, рівноправність і 
відповідальність. Сімейний добробут і його примноження. 

Змістовий модуль 2. Проблеми сучасної молодої сім’ї. 
НЕ 2.1 Проблеми взаємостосунків у сучасній молодій сім’ї 
Сім’я як мала група і соціальний інститут, як провідний фактор соціалізації 
особистості. Законодавчі зміни у шлюбних відносинах і традиційні погляди. 
Реальне становище сучасної молодої сім’ї та жінки у шлюбі. Динаміка 
розлучності та її причини. Ранні та пізні шлюби. Основні проблеми 
подружніх пар: проблема лідерства, розподілу праці (обов’язків), подружньої 
сумісності, психологічної адаптації, подружньої вірності, безконфліктного 
спілкування, фінансові, побутові негаразди та ін. 
НЕ 2.2 Основні причини подружніх конфліктів 
Створення сім’ї і «фактори ризику». Сімейні труднощі і сімейні конфлікти, їх 
взаємозв’язок і динаміка. Характеристика кризових періодів подружнього 
життя. Основні причини подружніх конфліктів, способи їх попередження. 
Типи конфліктних сімей. Причини т.зв. «подружньої втоми», вади 
подружнього спілкування, конфлікти «діти-батьки». Вік, освіта, статус, 
вихованість. 
НЕ 2.3 Шляхи подолання типових перешкод у сімейній гармонії. 
Типологія перешкод при створенні і функціонуванні сім’ї:фінансові 
труднощі, психологічна неврівноваженість, вживання алкоголю 
(наркотичних засобів), зниження рівня іміджу, неповага і неувага, взаємини 



між батьками та дітьми, дисгармонія в інтимних стосунках, вік, соціальний 
стан, професія, освіта, здоров’я та ін. Терпеливість і адаптація у 
подружньому житті. Сфери адаптації: родинна, побутова, звичаєва, 
культурна, психологічна, сексуальна та ін. Конфліктний стиль спілкування, 
негативні узагальнення, «профілактичні покарання», недовіра, поспішність… 
НЕ 2.4 Форми соціально-педагогічної роботи з сім’єю. 

Основні напрями соціально-педагогічної роботи з сім’єю. Соціальне 
інспектування сім’ї. основні форми соціально-педагогічної роботи з сім’єю: 
лекційно-семінарське (просвітницьке), консультпункти, молодіжні клуби 
(школи, курси), проблемні молодіжні клуби, рекламно-інформаційні 
кампанії, благодійні акції, сімейні свята, конкурси, виставки та ін. соціальна і 
матеріальна підтримка молодих сімей. 
НЕ 2.5 Виступи студентів з рефератами про гармонію подружнього 
життя. 
Основна література до курсу 

1. Батищева Г.О., Зайцева З.Г. Робота ССМ з молодою сім’єю. – К., 1994. 
2. Етика і культура спілкування / Л. Радевич-Винницький. – Л.: СПОЛОМ, 2001. – 221с. 
3. Корнєв М.Н., Ковалєнко А.Б. Соціальна психологія. – К., 1995. 
4. Культура спілкування / за ред. Арват С.Ф. та ін. – К.: ІЗМН, 1997. – 320 с.. 
5. Малахов В. Етика: Курс лекцій: навч. посіб. – К., 1996. 
6. Мистецтво сімейного життя. С.М. Комісарова, М.В. Білогорка, Г.А. Скорейко. – Чернівці, 

2000. – 112 с. 
7. Постовий В.Г. Сучасна сім’я та її педагогіка. – К., 1994. 
8. Спілкування як соціально-педагогічна взаємодія / В.С. Филипчук / - Чернівці: Рута, 2001. 
9. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. (за ред.  О.М. Вишневського). – Львів: 

ОНМІО. – 1996 – 238 с. 
10. Якубова Ю.М., Антонова-Турченко О.Г. та ін.. Проблемні сім’ї: діти і батьки. – К., 1998. 

 
 
 

«Соціально-педагогічна робота в закладах освіти» 
 

Мета курсу – озброїти студентів  теоретичними знаннями щодо 
організації соціально-педагогічної роботи в закладах освіти,  сформувати у 
них практичні уміння і навички здійснення цієї роботи. 

Курс спрямований на формування у студентів наступних компетенцій: 
Студенти повинні знати:правові засади функціонування освіти, 

структуру освітньої галузі в Україні, соціальні завдання школи;професійні 
завдання, обов’язки та посадову інструкцію соціального педагога 
навчального закладу;перелік документів соціального педагога та їх 
характеристику; види та принципи планування соціального педагога 
навчального закладу;форми та методи соціально-педагогічної роботи в 
інтернат них закладах;статут та концепцію студентської соціальної служби, 
посадові обов’язки соціальних працівників студентської 
служби;організаційні та соціально-педагогічні технології роботи з дітьми 



ризику та їх сім’ями; напрями соціальної реабілітації школярів з 
функціональними порушеннями та сімей, в яких вони виховуються; функції 
та моделі соціально-педагогічної діяльності щодо професійного 
самовизначення;форми і методи соціально-педагогічної роботи з 
педколективом;напрями превентивної діяльності в сучасній школі. 

Студенти повинні вміти: Обладнати і оформити робочий кабінет 
соціального педагога , складати паспорт методичного забезпечення; 
Працювати з необхідними у роботі соціального педагога документами; 
Планувати роботу соціального педагога навчального закладу на рік, семестр, 
місяць, тиждень; Планувати і вести соціально-педагогічну роботу в 
інтернатних закладах; Надавати психологічну, консультативну та соціальну 
допомогу студентській молоді; Здійснювати діагностику шкільної 
дезадаптації та девіантної поведінки; Застосовувати специфічні та 
неспецифічні методи корекції дезадаптації та девіантної поведінки 
школярів;Здійснювати соціально-педагогічний супровід сім’ї та дитини 
ризику в навчальному процесі. Вести відповідну документацію; Здійснювати 
інформаційно-довідкову, діагностичну, консультаційну діяльність щодо 
професійного самовизначення школярів; Брати участь у педрадах, 
педагогічних консиліумах, семінарах, методоб’єднаннях; Надавати допомогу 
в розв’язанні педагогічних конфліктів, проводити методичну роботу; 
Здійснювати профілактичну роботу і школі. 

 
Змістовий модуль 1.  

Організація діяльності соціального педагога в освітньо-виховних 
закладах 

НЕ 1.1 Структура, принципи і соціальні завдання освітньої галузі в 
Україні 

Поняття про освітню галузь України. Правові засади функціонування. 
Структура освітньої галузі. Типи навчальних закладів. Соціальні завдання 
школи. Сучасні концепції школи як відкритої соціально-педагогічної 
системи. Соціально-педагогічна робота в  освіті інших  країн – Росії, Польщі, 
Угорщині, Англії, Німеччині, США. 

НЕ 1.2. Організаційно-правові засади діяльності  та професійний 
статус соціального педагога в освітньо-виховних закладах. 

Орієнтовна посадова інструкція соціального педагога. Графік роботи 
соціального педагога. Посадові обов’язки. Професійний статус. Робочий 
кабінет. Нормативно-правова база професійної діяльності шкільного 
соціального педагога. Законодавство України про освіту. Положення про 
психологічну службу системи освіти України; Накази та інструктивні 
матеріали.  Кваліфікаційна характеристика шкільного Нормативи часу на 
основні види роботи. Паспорт методичного забезпечення робочого кабінету. 
Законодавство України про освіту. Кваліфікаційна характеристика 
соціального педагога навчального закладу. Завдання, функції та зміст роботи 
соціального педагога в середніх загальноосвітніх закладах 



НЕ 1.3 Робочий стіл соціального педагога середнього 
загальноосвітнього закладу 

Поняття і зміст робочого стола соціального педагога. Первинні 
завдання і базові проблеми при організації робочого стола соціального 
педагога. Основні документи соціального педагога. Характеристика 
документів соціального педагога. Кваліфікаційна характеристика. Облікова  
картка. Акт обстеження матеріально-побутових умов. Журнали реєстрації 
звернень. Журнали обліку 

НЕ 1.4 Планування роботи шкільного соціального педагога  
Основні вимоги та принципи планування роботи соціального педагога 

навчального закладу. Види планування. Методика планування роботи. Річна 
циклограма діяльності соціального педагога. Особливості планування 
соціально-педагогічної роботи в дошкільних закладах, закладах позашкільної 
освіти та вищих навчальних закладах. Принципи планування. Види 
планування. 

НЕ 1.5 Соціально-педагогічна діяльність в закладах інтернатного 
типу 

Особливості та види соціально-педагогічної роботи в різних типах 
інтернатних закладів. Функціональні обов’язки соціального педагога в школі-
інтернаті. Планування роботи соціального педагога в школі-інтернаті. 
Співпраця з іншими спеціалістами і службами. Типи інтернатних  закладів. 
Статистика та особливості інтернатних закладів. Дитячий будинок. 
Соціальний притулок. Школа-інтернат. Дитячий будинок сімейного типу. 

НЕ 1.6 Соціально-педагогічна діяльність у ПТУ та вищих 
навчальних закладах  

Мета, завдання та зміст роботи студентської соціальної служби. 
Структура соціальної служби вищого навчального закладу. Графік роботи та 
принципи діяльності студентської соціальної служби. Статут та концепція 
діяльності соціальної служби вузу. Посадові обов’язки соціального педагога 
та соціального працівника студентської соціальної служби. 

Змістовий модуль 2. 
Спеціальні технології роботи соціального педагога   навчального 

закладу 
НЕ 2.1 Соціально-педагогічний супровід навчального процесу 
Моніторинг освітнього процесу: соціально-педагогічний підхід. 

Діагностика шкільної дезадаптації. Мотивація учіння і адаптація школяра  до 
зміни форм навчання. Відновлення занедбаного школяра як суб’єкта 
навчальної діяльності. Корекційно-консультативна робота з дезадаптованими 
дітьми. Організація супроводу. Типологія та причини поведінкових девіацій 
у шкільному віці. Діагностика та облік девіантних школярів. Специфічні і 
неспецифічні методи корекції. Міжвідомчий підхід. Багатостороннє 
оцінювання. Корекція рольових позицій, профорієнтація та зміна соціальної 
ситуації розвитку. Організаційно-педагогічні, дидактичні та соціально-
педагогічні особливості корекційно-розвивальної освіти. Виховні відносини 
– головний об’єкт конструктивної педагогічної уваги. Основні напрями 



роботи з формування та корекції дефіцитних навчально-значимих функцій. 
 

НЕ 2.2 Робота соціального педагога з дітьми групи ризику 
Поняття та фактори ризику. Основні категорії дітей ризику. 

Організаційні та соціально-педагогічні технології індивідуальної роботи. 
Соціально-педагогічний супровід. Категорії сімей, що потребують 
соціального нагляду. Організація соціального патронажу сімей школярів: 
функції, повноваження суб’єктів. Відвідування сім’ї: правила налагодження 
позитивного спілкування. Зміст і технології роботи з неблагополучною 
сім’єю. Перелік супровідної документації соціального педагога. Інвалідність, 
причини, види. Напрями соціальної реабілітації школярів з функціональними 
порушеннями та сімей, в яких вони виховуються. Соціально-педагогічний 
супровід та підтримка школярів з обмеженими можливостями здоров’я. 
Особливості діяльності та завдання закладів додаткової освіти. Зміст роботи. 
Форми роботи. Модель діяльності. Принципи і методи діяльності. 

 
НЕ 2.3 Соціально-педагогічні технології професійної орієнтації 

школярів 
Сутність і мета професійного самовизначення. Етапи соціально-

педагогічної діяльності щодо сприяння професійному вибору школярів. 
Інформаційно-довідкова, діагностична, консультаційна діяльність 
соціального педагога. Функції та моделі соціально-педагогічної діяльності 
щодо професійного самовизначення 

НЕ 2.4  Соціально-педагогічна робота з педагогічним колективом 
та сім’ями учнів 

Допомога адміністрації школи: експертиза, планування, консультація. 
Виступи за темами на педрадах, семінарах, методоб’єднаннях.  Методи 
вивчення сім’ї,  дані про сім’ю. Практична робота з батьками: принципи, 
методи, форми. Аналіз даних про сім’ю. Мета і завдання соціального 
супроводу сім’ї. Соціально-педагогічний патронаж учнівської сім’ї. 
Діяльність в якості радника адміністрації школи. Участь у розв’язанні 
конфліктів. Методична робота: заняття з учителями та участь в роботі 
консиліумів. Участь від імені школи в роботі місцевих органів влади. 
Взаємодія з органами управління та соціального захисту,Співробітництво з 
суспільними та іншими організаціями. 

НЕ 2.5 Превентивна діяльність соціального педагога в 
загальноосвітніх навчальних закладах 

Рівні превентивної діяльності. Пріоритетні напрями превентивної 
діяльності в сучасній школі. Наркопрофілактика, попередження 
бездоглядності і правопорушень серед учнів. Концепція превентивного 
виховання дітей і молоді. Концепція освіти «рівний–рівному» щодо 
здорового способу життя серед молоді України. Концепція формування 
позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді. 
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«Методика роботи з дитячими та молодіжними організаціями» 
( 90 год., 2,5 кред.) 

 
         Мета вивчення навчальної дисципліни - сформувати цілісну систему 
знань, умінь та навичок ефективної взаємодії соціального педагога з 
дитячими та молодіжними громадськими організаціями. 

Компетенції, якими повинен оволодіти студент у процесі 
вивчення даної дисципліни: знання про особливості функціонування 
молодіжних об’єднань  на сучасному етапі; еволюцію змісту, форм та 
методів соціально-виховної діяльності дитяче-молодіжних організацій в 
Україні, про основні напрями соціально-педагогічної підтримки 
організацій різного спрямування; роль, значення та можливості співпраці 
соціального педагога з різними типами дитяче-молодіжних об’єднань на 
сучасному етапі; уміння аналізувати, співставляти, порівнювати, 
систематизувати, усвідомлювати досліджувані явища та процеси, 
прогнозувати розвиток подій, планувати, організовувати, діагностувати та 
здійснювати поетапно соціально-педагогічну роботу з дитячими та 
молодіжними організаціями та об’єднаннями в сучасній Україні.   

Змістовий модуль 1. 
Сучасний дитяче-молодіжний рух в Україні та соціально-виховна 

 робота дитячих та молодіжних організацій 



НЕ 1.1. Дитячі та молодіжні організації як фактор соціалізації 
особистості. 
     Роль об’єднань ровесників у процесі соціального становлення особистості. 
Типологія дитячих і молодіжних організацій: основні підходи до 
класифікації. Загальна характеристика історичного розвитку та сучасного 
стану молодіжного руху в Україні. Позитивні та негативні аспекти 
соціалізації дитини та підлітка  – учасника дитяче-молодіжного об’єднання. 
НЕ 1.2. Соціально-виховна діяльність дитячих та молодіжних 
організацій. 
     Мета та провідні напрями виховання у програмних документах дитяче-
молодіжних об’єднань України: історія і сучасність. Застосування системи 
методів соціального виховання особистості у діяльності дитячих та 
молодіжних організацій сучасної України. Характеристика основних форм 
виховання дітей та підлітків у дитячих та молодіжних об’єднаннях. 
НЕ 1.3. Теоретичні основи групової соціально-педагогічної роботи з 
дітьми, підлітками та молоддю. 
     Групова робота як форма соціально-педагогічної діяльності. Зміст та 
етапи роботи з різними групами. Загальна характеристика методів групової 
роботи з дітьми та молоддю. 

Змістовий модуль 2. 
Технології роботи соціального педагога з 
 дитячими та молодіжними об’єднаннями 

НЕ 2.1. Соціально-педагогічний захист дитячого та юнацького руху. 
     Соціально-політична та соціально-виховна роль дитячих і юнацьких 
організацій в сучасній Україні. Проблеми соціально-педагогічного захисту 
дитинства та дитяче-юнацького руху. Соціально-педагогічна підтримка 
дитячого руху: необхідність та основні напрями. 
НЕ 2.2. Діагностика дитячих та молодіжних організацій як напрям 
діяльності соціального педагога. 
      Діагностична функція соціального педагога: теоретичний аналіз. Основні 
підходи до методики діагностики дитячих та підліткових груп різного 
спрямування. Головні показники, що підлягають діагностиці, та система 
методів дослідження дитяче-молодіжних організацій. 
НЕ 2.3. Технології роботи соціального педагога з дитяче-молодіжними 
об’єднаннями різної спрямованості. 
      Типологія групи (об’єднання) як основний критерій вибору технології 
роботи з нею. Основні напрями соціально-педагогічної взаємодії з дитяче-
молодіжними об’єднаннями різного спрямування. Методика організації груп 
взаємодопомоги. 
НЕ 2.4. Методика соціально-педагогічної роботи з неформальними 
молодіжними об’єднаннями. 
      Типологія неформальних молодіжних об’єднань та їх значення у процесі 
соціалізації дитини і підлітка. Основні технології роботи з неформальними 
угрупуваннями. Механізми переорієнтації неформальної групи та роль 
соціального педагога у цьому процесі. 



НЕ 2.5. Співпраця соціального педагога з дитячими та юнацькими  
громадськими об’єднаннями. 
     Місце дитячих та молодіжних громадських організацій в суспільному 
житті сучасної України та їх вплив на соціалізацію підростаючого покоління.  
Планування, організація та здійснення масових заходів соціального значення 
як один з напрямів співпраці соціального педагога з дитяче-молодіжними 
громадськими об’єднаннями. Волонтерство в системі соціально-педагогічної 
роботи дитяче-молодіжного об’єднання. 
НЕ 2.6. Ігрова взаємодія в дитяче-молодіжних об’єднаннях як технологія 
соціально-педагогічної роботи. 
     Соціально-історична зумовленість ігрової взаємодії в дитячих та 
підліткових об’єднаннях. Програмування та методичне забезпечення ігрової 
взаємодії членів об’єднань різного спрямування. Критерії ефективності 
ігрової взаємодії: основні показники. 

Змістовий модуль 3. 
Підсумковий. 

     Залік. 
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 «Основи красномовства» 



162 год. (4,5 кредитів) 
 

Метою курсу риторики є розвиток і вдосконалення комунікативної 
компетентності студентів, підвищення культури переконання та культури 
усного мовлення. 

Завдання курсу: 
• ознайомити студентів з основними законами риторики як науки; 
• розглянути розвиток мистецтва красномовства від моменту зародження 
дисципліни до сучасності; 
• сформувати у студентів професійні уміння володіти різними жанрами і 
видами мовленнєвої діяльності у соціально-педагогічній, громадсько-
політичній та культурно-просвітницькій сферах. 

Компетенції, якими має оволодіти майбутній соціальний педагог у 
процесі вивчення курсу „Основи красномовства”: 

Студенти повинні знати: 
-основні положення риторики як науки; 
-історичні витоки риторики; 
-теоретичні основи мистецтва красномовства; 
-риторичні форми мовлення; 
-теорію і практику публічної промови. 

Студенти повинні уміти використати набуті знання у практичній 
роботі у різних сферах діяльності та у різного типу ситуаціях: 1) професійно-
педагогічній сфері; 2) навчально-пізнавальній; 3) громадсько-політичній; 4) 
культурно-естетичній сфері діяльності. 

Зміст курсу 
ЗМ 1. Мистецтво красномовства та його історичний розвиток 

НЕ 1.1.Становлення мистецтва живого слова 
Риторика як наука та ораторське мистецтво. Історичні витоки риторики 

(розвиток риторики в період Античності, риторика в Епоху Середньовіччя, 
відродження та Нового Часу, головні напрями неориторики) 
 
НЕ 1.3. Риторична спадщина східних слов’ян 

Джерело виникнення мистецтва красномовства та його зв’язок із 
культурними традиціями Київської Русі. Видатні оратори Київської Русі. 
Літописання як джерело красного письменства й красномовства. Відомі 
літописці того часу 

ЗМ 2. Теорія риторики 
НЕ 2.1. Теоретичні основи побудови публічної промови 

Специфіка публічного мовлення. Підготовка до публічного виступу. 
Складові частини публічної промови. Аналіз публічного виступу 

 
ЗМ 3. Особистість оратора – соціального педагога – та його взаємодія з 

аудиторією 
НЕ 3.1. Професіограма мовця – соціального педагога 



Поняття комунікативної професіограми. Якості особистості соціального 
педагога. Вимоги до психолого-педагогічної підготовки. Уміння і навички 
соціального педагога 
 
НЕ 3.2. Професіограма мовця – соціального педагога 

Поняття комунікативної професіограми. Якості особистості соціального 
педагога. Вимоги до психолого-педагогічної підготовки. Уміння і навички 
соціального педагога. 
 
НЕ 3.3.Загальні норми спілкування 

Культура усного мовлення. Культура писемного мовлення. Документ як 
важливий засіб збереження, накопичення і передавання інформації. Етичні 
норми спілкування 
  
НЕ 3.5. Спілкування соціального педагога з аудиторією як творчий 
процес 

Фази комунікативної взаємодії соціального педагога з аудиторією: 
докомунікативна фаза, комунікативна фаза, посткомунікативна фаза 
 

ЗМ 4. Практичний аспект. Риторичні форми мовлення 
НЕ 4.1. Особливості виконання байки, гумористичних творів 

Визначення основних властивостей байки. Розкриття семантики слова 
„байка”. З’ясування функцій розповідача байки. Розкриття своєрідності 
гумору як жанру народної творчості. Роль гумору у мовленні соціального 
педагога 
  
НЕ 4.3. Особливості словесної дії у монолозі 

Визначення поняття „монолог”. Особливості виголошення монологу. 
Суть поняття „художня розповідь”. Методика створення розповіді.  
НЕ 4.5. Своєрідність і закономірність словесної дії: діалог та полілог 

Формування полемічної майстерності мовця – соціального педагога. 
Діалогічне красномовство. Види діалогів. Методика ведення діалогу. 
Культура дискусії 
 
НЕ 4.7. Інтонаційно-емоційне вираження змісту виступу 

Вироблення різних типів інтонації у виступах. Визначення якостей 
дієвості та ефективності публічного виступу. Ліквідація труднощів у 
емоційному управлінні аудиторією під час виступу 
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5. Зеленецкий К.П. Исследования о риторике. - М., 1991. - №5. 
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«Кризові стани особистості» 
72 год. (2 кредити) 

 
Метою даного курсу є: ознайомити студентів з сучасними уявленнями 

про психологічну природу кризових станів особистості їх симптомам і 
показникам, умовами виникнення і шляхами подолання, вчити мистецтва 
жити  і співпрацювати зі своїми життями, оволодіти методами психокорекції 
та психотерапії душевно-емоційного стану особистості. 

Компетенції:  знати соціально-психологічну і педагогічну концепцію 
кризових станів особистості їх типологію, особливості протікання; вміти 
визначати причини, симптоми і показники кризового стану особистості; 
адекватно здійснити власну самооцінку в кризовій ситуації; попередити 
формування дисгармонійних стосунків школярів з вчителями і знайомими; 
проводити корекційні заняття, тренінги по зняттю страхів, подоланню 
неврозів і тревог у дітей і молоді; визначати шляхи оптимізації соціальної 
роботи з дітьми і молоддю. 

 
Змістовий модуль 1.  Основні характеристики кризових станів  

НЕ 1.1. Життєва криза – втеча з тенет повсякденності  
Загальна характеристика психічних станів. Суть понять «криза», «кризовий 
стан». Можливість без -кризового розвитку. Типи кризових ситуацій, їх 
характеристика. Нормальна і анормальна кризи, особливості їх протікання. 
Стадії кризи та можливості індивідуального контролю. Наслідки кризи. 
Стрес фрустрація, конфлікт – сходинки до кризи, типи реагуванні на 
фрустрацію. Особливості психологічного часу в ситуації життєвої кризи. 
НЕ 1.2. Вікові кризи особистості, їх особливості. 
Криза народження. Пренатальні матриці С.Грофа. Криза 3 років. Криза 
молодшого шкільного віку. Криза підліткового віку. Криза «виривання 
коренів». Криза середини життя. Криза «пустого гнізда». Криза «інтеграції», 
шляхи їх профілактики, подолання. Зрілість як вершина життєвого шляху. 
Найбільш яскраві переживання старості. Негативні вияви вікової депресії за 
н.В.Шахматовим: інахондрична фіксація, ідея про пригнічення, тенденція до 
вигадування власної значущості. 



НЕ 1.3.Важкі стани особистості. 
Стани, викликані надмірною психофізіологічною мобілізацією організму 
(стрес, домінантні стани, фрустрація тривога). Стани, пов’язані з пониженим 
тонусом нервової системи (монотомія, самотність, «нічна психіка, нудьга і 
астенія»). Перед неврологічні фіксації несприятливих реакцій (фобії, 
нав’язливі думки і нав’язливі дії). Порушення в сфері особистісної мотивації 
(криза мотивацій і середини життя). 
НЕ 1.4. Культура емоцій – основна ланка подолання ЖКО. 
Різниця понять емоції і почуття. Типи емоцій, їх вплив на здоров’я людини. 
Емоційний стрес. Методи корекції емоційних станів. Негативні риси 
дорослих, що провокують або підсилюють емоціогенність ситуації, 
створюючи передумови для виникнення емоційного неблагополуччя 
зростаючої особистості. 
НЕ 1.5. Опанування (здолання, подолання, відреагування) ЖКО 
 Мета і завдання опанування. Види, способи прийоми опанування. Стратегії 
опанування (конструктивні, деструктивні і самовражаючі). 
НЕ 1.6. Страх, тривога, паніка, шляхи профілактики і подолання. 
Суть понять страх, тривога, паніка. Класифікація страхів, страх ситуації, 
страх тривоги, страх себе. Ознаки тривоги і паніки, шляхи подолання страхів, 
тривоги і паніки, психологічний захист особистості його методи за 
З.Фройдом, їх особливості. 
НЕ 1.7. Теоретичні основи, методи і практичні можливості саморегуляції 
особистості. 
Адаптація і регуляція – спільне і відмінне. Реадаптація, переадаптація, 
дезадаптація. Механізми адаптації людини. Проблеми адаптації, адаптивна 
саморегуляція. Психотехнології адаптивної саморегуляції, її рівні. 

Змістовий модуль 2. Робота з кризовою особистістю. 
НЕ 2.1. Кризи сімейного життя. 
Суть поняття сімейні кризи. Причини подружніх дисгармоній. Причини криз 
сімейного життя. Кризові періоди шлюбу. Кризове втручання, його 
різновиди. Форми та методи роботи з сім’ями, що переживають кризу. 
НЕ 2.2. Стрес в житті людини. 
Стрес за Г.Сельє, стадії стресу, види стресу, причини, симптоми стресових 
станів. Управління стресом. 
НЕ 2.3. Депресії, їх гендерний аспект. 
Депресивні стани, їх симптоми, їх характеристика. Почуття провини і 
депресія, стійкість до депресії, ознаки клінічної депресії. Шляхи подолання 
депресивних станів. 
НЕ 2.4. Ішемічна хвороба серця як кризовий стан. 
Причини серцево-судинної патології, симптоми ІХС, її причини. 
Психологічна допомога хворим на ІХС, методи і форми допомоги. 
НЕ 2.5. Посттравматичний стресопохідний розлад. 
Психологія екстремальних ситуацій, поняття посттравматичний 
стресопохідний розлад, його ознаки. Особливості проявів посттравматичного 
стресу у людей, чия професійна діяльність пов’язана з надзвичайними або 



екстремальними ситуаціями. Психологічні наслідки терористичних актів. 
Психологічна допомога групам ризику. 
НЕ 2.6. Життєві кризи і проблема суїцидів. 
Суть поняття суїцид, суїцидальна спроба, суїцидальна поведінка. Прични 
суїцидів. Мотиви суїцидів. Форми і методи роботи з суїцидентами. 
Організації, до яких можна звернутися в кризових ситуаціях. 
НЕ 2.7. Ураження ВІЛ/СНІД: початок життєвої кризи чи її результат  
Різниця понять ВІЛ і СНІД. Шляхи передачі. Психологічні проблеми хворих. 
Фази в усвідомлення своєї хвороби. Мотивація їх здоров’я. методи 
індивідуальної та групової психологічної корекції  
НЕ 2.8. Психологічна допомога в кризових ситуаціях. 
Критерії кризових станів, кризове втручання (інтервенція). Психологічні 
механізми виникнення посттравматичного стресу. Методи корекції і терапії 
ПТСР. Горе як природній і патологічний процес. Етапи переживання горя. 
Допомога при потенційному суїциді. Позитивна сімейна психотерапія. 
Методи поведінкової психотерапії кризових станів. 
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«ПАТОПСИХОЛОГІЯ» 
72 годин (2 кредити) 

Форма контролю: іспит 
Курс «Патопсихологія» входить до складу нормативної частини циклу 

професійної та практичної підготовки напряму «Психологія» та «Практична 
психологія». 

Мета викладання дисципліни – підготувати студентів-психологів до 
практичної роботи з людьми, реалізуючи індивідуальний підхід та 
враховуючи внутрішню і зовнішню детермінацію, співвідносячи 
природні та соціальні чинники поведінки людини. Навчальна програма 
розроблена на основі сучасних підходів до розуміння залежної поведінки 
та з урахуванням Закону України “Про психіатричну допомогу” та 
прийняття Україною Міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду. 

Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення 
курсу «Патопсихологія»: 

 знати про: основні механізми формування та особливості перебігу, 
прогнозу , реабілітації та експертизи розладів психічних процесів. 

 уміння: застосовування здобутих знань з патопсихології на практиці: 
добирання адекватних експериментальних методик патопсихологічного 
дослідження; формулювання мети і завдань патопсихологічного 
дослідження; вивчення медичної документації хворого; дослідження стану 
психічних функцій, процесів, станів пацієнта; виявлення патопсихологічних 
регістр-синдромів; аналіз отриманих результатів патопсихологічного 
дослідження; формулювання висновків і складання протоколу дослідження. 

Змістовий модуль 1. 
 «ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕННЯ ПСИХІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

Н.Е 1.1. ПАТОПСИХОЛОГІЯ ЯК НАУКА. ІСТОРІЯ ТА МЕТОДИ 
ПАТОПСИХОЛОГІЇ.  
Патопсихологія як галузь психології. Предмет, задачі та методологічні 
основи практичної патопсихології. Історія розвитку патопсихології (В.М. 
Бехтерєв, P.I. Россолімо, Л.С. Виготський та ін.). Діяльність патопсихолога 
по організації патопсихологічного дослідження. Принципи 
патопсихологічного дослідження. Основні методи патопсихологічних 
досліджень. 
Н.Е. 1.2. ЗАГАЛЬНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ 
ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ. 
Сучасні уявлення про етіологію та патогенез психічних розладів. Загальні 
уявлення про етіологію психічних розладів. Чинники, які впливають на 
розвиток психічних розладів. Загальні уявлення про патогенез психічних 
розладів. Типи перебігу психічних розладів. 
Н.Е. 1.3. ЗАТРИМКА ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ ТА ВРОДЖЕНІ І 
НАБУТІ ВАДИ ІНТЕЛЕКТУ. 
Поняття затримки психічного розвитку та причини їх виникнення. 
Дизонтогенетичні форми та їх психологічна характеристика. Поняття, 



причини та види розладів інтелекту. Поняття, причини та ступені 
олігофренії. Шкільна, трудова, військова та судова експертиза при 
порушеннях інтелекту. Методи дослідження інтелекту.  
Н.Е 1.4. ДИТЯЧИЙ АУТИЗМ 
Диференціація психічної норми і патології. Поняття про аутизм. Причини 
раннього дитячого аутизму та його характеристика Поняття “аномальна 
дитина”.  
Н.Е. 1.5 ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕСІВ СПРИЙНЯТТЯ. 
Сприйняття як пізнавальний процес особистості. Клінічні форми розладів 
сприйняття. Галюцинації, їx види. Ілюзії, їx види. Метаморфопсії. 
Парейдолії. Кількісні та якісні розлади відчуття. Порушення сприйняття 
власного тіла. 
Н.Е 1.6. ПОРУШЕННЯ ВИЩИХ ФУНКЦІЙ: МОВИ, ПРАКСИСУ, 
ГНОЗИСУ. 
Мова i мовлення як психічні процеси. Причини і характеристика сенсорної, 
семантичної,моторної та амнестичної афазій. Методи дослідження мови і 
читання. Порушення праксису та методи їх дослідження. Порушення 
впізнавання та методи їх дослідження. 
Н.Е.1.7. ПОРУШЕННЯ ПРОЦЕСІВ ПАМ’ЯТІ. РОЗЛАДИ ЕМОЦІЙ. 
Особливості формування пам’яті в процесі онтогенезу. Загальна 
характеристика пам’яті та її порушення: гіпермнезія, гіпомнезія, парамнезії.. 
Амнезія, причини, види та їх характеристика. Косаківський синдром. Емоції 
як психічний процес. Характеристика патологічного посилення емоцій. 
Характеристика патологічного ослаблення емоцій. Види порушення 
рухливості емоцій. Види порушення адекватності емоцій. 
Н.Е 1.8. РОЗЛАДИ МИСЛЕННЯ. 
Природа мислення та його психофізіологічні характеристики. Форми 
розладів мислення. Розлади мислення за темпом перебігу асоціацій. Розлади 
мислення за зв’язком асоціацій. Розлади мислення за змістом асоціацій. 
Маячення та його види. Нав’язливі та надцінні ідеї. Нав’язливі страхи (фобії). 
Методи дослідження мислення. 

Змістовий модуль 2. «Особистісні та поведінкові розлади». 
Н.Е.2.1. СТАНИ, ЩО СУПРОВОДЖУЮТЬСЯ ПОРУШЕННЯМ 
СВІДОМОСТІ. 
Свідомість та її види. Ознаки ясності свідомості. Етапи формування 
свідомості в період онтогенезу. Критерії порушення свідомості. Дереалізація 
та деперсоналізація. Синдроми виключення свідомості. Синдроми 
потьмарення свідомості. 
Н.Е.2.2. РОЗЛАДИ ОСОБИСТОСТІ ТА ПОВЕДІНКИ. 
Порушення особистості. Взаємозв’язок особистісної акцентуації з 
відхиленнями поведінки. Аномалії характеру і акцентуацій індивідуально-
психологічних особливостей особистості. Патопсихологічні форми 
психопатій.  
Н.Е.2.3. ДИСГАРМОНІЙНИЙ РОЗВИТОК ОСОБИСТОСТІ.  
Поняття про характерологічні і патохарактерологічні реакції. Причини 



характерологічних і патохарактерологічних реакцій (реакцій протесту, 
компенсації, гіперкомпенсації, емансипації, групування; реакція захоплення – 
хобі; реакції з спеціальними потягами).  
Н.Е.2.4. НАРКОМАНІЇ. 
Опійна наркоманія: особливості психічних і соматичних порушень. 
Наркоманія, пов’язана з зловживанням стимуляторів. Наркоманія, пов’язана з 
зловживанням галюциногенів. Токсикоманії.  
Н.Е.2.5 АЛКОГОЛІЗМ 
Алкоголізм. Поширення та особливості в різних соціальних групах. Вплив 
етанолу на організм. Просте алкогольне сп’яніння. Хронічний алкоголізм: 
стадії та особливості розвитку. 
Н.Е.2.6. ПСИХОГЕНІЇ. 
Психогенні захворювання. Визначення, етіологія та патогенез. Реактивні 
психотичні стани: вікові особливості та наслідки. Емоційний стрес та 
психічні травми. Загальна характеристика невротичних розладів. Основи 
лікування, прогноз та експертиза при неврозах. 
Н.Е.2.7 ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕБІГУ ПСИХІАТРИЧНИХ 
ХВОРОБ 
Біполярний циркуляторний розлад. Варіанти та клінічні прояви маніакальної 
та депресивної фази БЦР. Шизофренія. Особливості етіології, розвитку та 
перебігу різних клінічних форм. Прогноз та експертиза при шизофренії. 
Поняття, причини та ознаки епілепсії. Типи епілептичних нападів. Ознаки та 
особливості епілептичного характеру. 

 
Основна література до курсу: 

1. Блейхер В.М., Крук И.В., Боков С.Н. Практическая патопсихология. – 
Ростов,  
 1996. - 403 с. 
2. Гурьева В.А., Психогенные расстройства у детей и подростков. – М. 
Мед.,  
 1996. – 215 с. 
3. Демьянов Ю.Г. Диагностика психических нарушений. Практикум. – 
СПб:Питер,  
 1999. – 326с. 
4. Детская патопсихология. Хрестоматия, под ред. Белопольской Н.Л. – 
М.Мир,  
 2000. – 254 с. 
5. Зейгарник Б.В.,Патопсихология – М.Мир, 2000. – 209 с. 
6. Левченко И.Ю., Патопсихология: теория и практика. – М.Мир, 2000. 
 

«Психічне і соматичне здоров’я» 
Мета курсу - забезпечити якісну підготовку студентів до соціально-

педагогічної діяльності на основі оволодіння знаннями, уміннями та 
навичками, безпосередньо пов’язаними з актуальними проблемами як 
психічного, так і соматичного здоров’я людини.  



Компетенції, якими має оволодіти студент у процесі вивчення курсу 
«Психічне і соматичне здоров’я» 

- знати:: підходи до визначення поняття здоров’я; передумови доброго 
здоров’я і фактори ризику; аксіоми і закони здоров’я; гендерні 
особливості здоров’я; суть процесу адаптації, її механізми, шляхи 
підвищення адаптивності; механізми розвитку хвороб; підходи до 
визначення ВКЗ, вікові і індивідуальні особливості; вплив типу 
особистості на протікання хвороб; класифікацію хвороб; критерії 
соматичного, психічного і соціального здоров’я; вплив екзогенних та 
ендогенних факторів на здоров’я; вплив емоційного неблагополуччя 
на здоров’я; вплив екстремальних факторів на здоров’я, механізми 
підвищення стресостійкості особистості;  умови ефективного 
психотерапевтичного втручання. 

- вміти: здійснювати діагностику індивідуального здоров’я; підбирати 
методики для визначення здоров’я особистості, сім’ї; визначати 
ефективні способи саморегуляції здоров’я, управляти своїми 
емоціями, мисленням, диханням; підбирати комплекс вправ для 
здійснення саморегуляції здоров’я; консультувати дітей і батьків з 
приводу протікання і розвитку в них психосоматичних захворювань; 
 Змістовий модуль 1. Психічне та соматичне здоров’я – важливі 

сфери  здоров’я людини 
Н.Е. 1.1. Людина та її здоров’я з позиції системного підходу  
Глобальна актуальність проблеми здоров’я людини, шляхи, її розв’язання. 
Підходи до визначення суті поняття „здоров’я”. Сфери здоров’я, рівні 
здоров’я, фактори ризику, передумови доброго здоров’я людини. Гендерні 
особливості здоров’я. Чинники (екзогенні і ендогенні), від яких залежить 
здоров’я. Аксіоми здоров’я, закони здоров’я.  
Н.Е.  1.2. Соціальне здоров’я людини 
Здоров’я як соціальна цінність. Рівень розвитку суспільства і здоров’я 
людини. Соціальні зміни і здоров’я суспільства. Соціальні класи і здоров’я, 
класовий градієнт здоров’я. Фактори здоров’я міського і сільського 
населення. Родина і здоров’я.  Соціальна детермінація психічних і 
соматичних розладів. Соціальні хвороби, особливості протікання, 
профілактика, шляхи їх подолання. Соціальна психологігієна. Система 
охорони здоров’я – інститут соціального контролю. 
Н.Е. 1.3. Спосіб життя людини і  її здоров’я  
Суть понять „спосіб життя”, „стиль життя”, „якість життя”, „кількість 
здоров’я”, „потенціал здоров’я”. Чинники вибору способу життя. Складові 
ЗСЖ. Сучасні проблеми формування здорового способу життя. Дванадцять 
етапів життя людини. Кризові періоди і здоров’я. Роль контролю в житті 
людини. Локус контролю. Екстремальні умови і здоров’я людини. 
Функціональні стани в процесі адаптації до екстремальних умов. Здорова 
реакція на небезпеку. Проблеми діагностики посттравматичних станів 
особистості. 
Н.Е.  1.4. Адаптація і здоров’я 



Суть понять „адаптація”, „реадаптація”, ,,дезадаптація”, „адаптивність”. 
Стадії адаптації. Адаптаційні резерви організму людини. Конституція і 
адаптація. Адаптаційні механізми особистості. Психологічний супровід 
адаптаційних періодів школярів. Шляхи підвищення адаптивності 
особистості. 
Н.Е. 1.5. Патогенез – механізм розвитку хвороби  
Суть понять „хвороба”, „третій стан”. Хвороби в різних країнах. Зовнішні і 
внутрішні причини виникнення хвороб. Механізм розвитку хвороб. 
Класифікація хвороб.  Характеристика професійних хвороб, спадкових 
хвороб. Медикаментозна хвороба. Інфекційні хвороби, що набули 
соціального значення. 
Н.Е.  1.6. Внутрішня картина здоров’я – важлива частина самосвідомості 
особистості 
Теоретико-методологічні підходи до дослідження внутрішньої картини 
здоров’я. Індивідуально-психологічні фактори і їх роль у формуванні 
внутрішньої картини здоров’я (ВКЗ). Роль сім’ї у формуванні ВКЗ. 
Психологічна допомога дітям і підліткам із зміненою ВКЗ. 
Н.Е. 1.7. Соматичне, психічне і психологічне здоров’я людини  
Критерії соматичного здоров’я. Показники психічного здоров’я. Критерії 
психологічного здоров’я. Передумови виникнення соматичних хвороб, 
особливості їх протікання, шляхи профілактики і лікування. Передумови 
виникнення і клінічної прояви психічних хвороб, шляхи профілактики і 
лікування. Психологічна стійкість особистості, її компоненти. 
„Психологічний імунітет” особистості. 
Н.Е.  1.8. Проблеми саморегуляції здоров’я  
Діагностика індивідуального здоров’я. Методи діагностування соматичного і 
психічного здоров’я. Самооцінка, самоконтроль здоров’я. Роль контролю у 
житті людини. Типологічний підхід до саморегуляції здоров’я людини. 
Умови саморегуляції. Нові методи саморегуляції, концепції психічної 
саморегуляції.  Техніки тілесно-психологічної саморегуляції. Інтелектуальна 
саморегуляція. Самогенне (оздоровлююче) мислення. Дихальна 
саморегуляція. Медитація, йога, циган – детально розроблені системи 
фізичного і психічного розвитку людини, зміцнення і збереження здоров’я 
 

Змістовий модуль 2. Психосоматика і психотерапія: зцілення душі і 
тіла  
Н.Е. 2.1. Психосоматика як наука 
Сучасний погляд на психосоматичну медицину, етапи її розвитку.  Психічні 
порушення у соматично хворих. Передумови, прояви психосоматичних 
хвороб. Роль психопатій і акцентуацій характеру у розвитку 
психосоматичних захворювань.  Методи дослідження і лікування 
психосоматичних розладів. Психосоматичні розлади в дитячому віці. 
Н.Е.  2.2. Психосоматичні аспекти навчання і корекції дітей різного віку  
Суть психосоматичних закономірностей розвитку дитини. Рушійні сили 
Етапи психосоматичного розвитку особистості. Причини порушень 



психосоматичного розвитку, їх наслідки. Психосоматична готовність дитини 
до школи, її рівні, критерії, шляхи визначення. Принципи психосоматичної 
корекції і реабілітації, умови їх  ефективності.  
Н.Е.  2.3. Взаємозв’язок емоцій і здоров’я людини. Культура емоцій 
План 
Механізм емоцій – функціональний орган людини. Типи емоцій і почуттів, їх 
вплив на здоров’я людини. Зміна фізіологічних реакцій, пов’язаних з 
емоціями. Емоційне благополуччя особистості, причини емоційного 
дискомфорту.  Шляхи знімання емоційного напруження. Конституція і 
емоції. Методи корекції емоційних станів. 
Н.Е. 2.4. Тілесно орієнтована (соматоцентрована) психологія і 
психотерапія  
Поняття „психотерапія”. Види психотерапії (клінічна, психологічна, 
індивідуальна, групова). Групова та індивідуальна психотерапія при 
акцентуаціях характеру. Методи тілесної психотерапії – засіб подолання 
проблем, стресових станів. Психологічний імунітет”. Умови ефективного 
психотерапевтичного втручання. 
Н.Е.  2.5. Депресія 
Різновиди депресії, її причини і симптоми. Депресивний стереотип 
поведінки. Рівні депресії. Постнатальна депресія, особливості, профілактика. 
Ознаки клінічної депресії. Діагностика і лікування підліткової депресії. 
Шляхи виходу з депресії 
Н.Е.  2.6. Особливості роботи соціального педагога з дітьми зони ризику 
за станом здоров’я  
Специфіка роботи соціального педагога з дітьми з хронічними 
психосоматичними захворюваннями. Система роботи з психосоматично 
ослабленими дітьми (дітьми, що часто хворіють). Особливості роботи з 
ситуативно хворіючи ми дітьми або травмованими дітьми. Робота з дітьми-
інвалідами. Терапевтичні рекомендації по організації харчування дітей, 
організації їх дозвілля для збереження і зміцнення здоров’я. 

Основна література до курсу: 
1. Амосов Н.М. Алгоритм здоровья. – М., 2003. 
2. Антропов Ю.Ф., Шевченко Ю.С. Лечение детей с психосоматическими 

расстройствами. – СПб, 2002. 
3. Гогулан М. Попрощайтесь с болезнями. – М., 1996. 
4. Исаев Д.Н. Психосоматические расстоства у детей. – СПб., 2000. – 

512с. 
5. Ковалев В.В. Личность и ее нарушения при соматической болезни. – 

М., 1972. 
6. Корольчук М.С. Психологічне забезпечення психічного і фізичного 

здоров’я. К., 2002. 
7. Коцур Н.І., Гармаш Л.С. Психогігієна. – Чернівці – Переяслав-

Хмельницький, 2005. 
8. Панкратов В.Н. Саморегуляция психического здоровья. – М., 2001. 
9. Психосоматические заболевания: Полный справочник. – М., 2005. 



10. Старменбаум Г.В. Психосоматика и психотерапия: исцеление души и 
тела. – М., 2005. 

 
«Історія соціальної педагогіки» 

Мета курсу - ознайомлення студентів з процесом зародження і розвитку 
практики соціальної роботи і соціально-педагогічних ідей на різних 
історичних етапах розвитку людської цивілізації у різних країнах світу.  

У процесі вивчення навчальної дисципліни «Історія соціальної 
педагогіки» студенти мають оволодіти такими компетенціями:  
- знати: поняття соціальної педагогіки та соціального виховання; сутність та 
взаємозв’язки соціальної педагогіки та соціальної роботи в розрізі 
історичного розвитку; генезис соціальної педагогіки як науки та сфери 
практичної діяльності; особливості розвитку соціально-педагогічних ідей в 
різні історичні періоди розвитку людської цивілізації; основні ідеї та погляди 
класиків педагогічної думки з питань соціального виховання та соціально-
педагогічної роботи; основні напрями розвитку теорії і практики соціальної 
педагогіки від найдавніших часів до ХХІ століття; періодизацію становлення 
і розвитку соціальної педагогіки; 
- розуміти: культурно-історичну зумовленість соціального виховання;  вплив 
розвитку виховних систем кожної історичної епохи на становлення та 
розвиток ідей соціальної педагогіки, практики соціально-педагогічної 
діяльності; внесок класиків зарубіжної та української педагогіки у розвиток 
теорії і практики соціальної педагогіки; 
- уміти: аналізувати історично сформовані системи соціального виховання 
підростаючого покоління; тенденції еволюції зарубіжної та української 
соціально-педагогічної науки і практики; досягнення епохи, здійснювати їх 
критичний аналіз; екстраполювати у сучасність; основні положення 
першоджерел (педагогічних творів, статей, виступів) та зміст наукової 
літератури; відстежувати й порівнювати розвиток практики й теорії 
соціальної педагогіки та соціальної роботи в зарубіжній та вітчизняній 
історії,  

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 
Зародження та розвиток практики соціального виховання та 

соціально-педагогічних ідей від найдавніших часів до початку ХХ 
століття 

Н.Е. 1.1. Історія соціальної педагогіки як наука і навчальна дисципліна. 
Давні уявлення про соціальну функцію виховання  
Предмет і завдання курсу “Історія соціальної педагогіки”. Поняття соціальної 
педагогіки. Практика соціального виховання в період первіснообщинного 
ладу. Зародження соціально-педагогічних ідей в період Стародавнього світу.  
Н.Е. 1.2 Розвиток соціально-педагогічних ідей у період Середньовіччя  
Європа в епоху Середньовіччя. Розвиток виховних систем та навчальних 
закладів в епоху Середньовіччя. 
Н.Е. 1.3 Ідеї та практика соціального виховання в епоху європейського 
Відродження  



Перші школи інтернатного типу для дітей. «"Будинок радості" Вітторіно да 
Фельтре. Вплив філантропізму на формування соціально-педагогічної теорії 
та практики. Розвиток ідей соціального виховання у проектах реформ 
народної освіти кінця 80-х років 18 ст. Питання соціального виховання у 
теорії Р.Оуена. 
Н.Е. 1.4 Розвиток провідних напрямів соціально-педагогічних 
досліджень ХVІІІ – ХІХ ст.  
Вплив ідей Й.Г.Песталоцці на розвиток соціальної педагогіки. П.Наторп як 
засновник соціальної педагогіки. Соціально-педагогічні ідеї Герберта 
Спенсера в контексті розвитку провідних напрямів у соціальній педагогіці 
ХVІІІ-ХІХ століття 
Н.Е. 1.5 Розвиток соціальної педагогіки в період наукової революції 
ХХст.  
Розвиток ідей соціального виховання дітей у альтернативних системах 
європейської педагогіки початку ХХ століття Г.Кершенштейнер, Д.Дьюї, 
В.Лай,  М.Монтессорі, С.Френе, Р.Штайнер, Я.Корчак. 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 
Зародження і розвиток вітчизняної теорії і соціально-педагогічної 
практики (від найдавніших часів до початку ХХ століття ) 

 
Н.Е. 2.1. Вплив історичних процесів в Україні на розвиток соціально-
педагогічних ідей та практики  
Роль християнства в розвитку соціально-педагогічної практики та ідей 
соціального виховання дітей. Система соціального виховання у період 
Київської Русі. Соціалізуючий вплив діяльності братських та козацьких шкіл 
в Україні. Державна політика захисту дітей і соціальне виховання в 
підросійській Україні (18-19 ст.) 
Н.Е. 2.2. Соціально-педагогічні дослідження в Україні в кінці ХVІІІ – на 
початку ХХ століття  
Соціально-педагогічні ідеї філософії Г.Сковороди Соціально-педагогічні ідеї 
К.Д.Ушинського Ідеї М.Пирогова про соціально-педагогічну діяльність в 
системі освіти Соціально-педагогічні погляди С.Русової. 
Н.Е. 2.3. Розвиток вітчизняної теорії і практики соціальної педагогіки на 
початку ХХ століття  
Розвиток теорій ненасилля і вільного виховання у вітчизняній педагогіці. 
Вирішення соціальної проблеми суспільства - проблеми зайнятості дітей і 
підлітків у позашкільний час.  Розвиток педології як науки про всестороннє 
комплексне вивчення дитини.  
Н.Е. 2.4. Досвід соціального виховання особистості в колективі  
Педагогіка середовища С.Т.Шацького Соціально-педагогічні погляди і 
діяльність В.Н.Сороки-Росинського Теорія і досвід соціального виховання в 
колективі А.С.Макаренка Соціально-педагогічні ідеї гуманістичної 
педагогіки В.О.Сухомлинського. 
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«Педагогічна антропологія» 

72 год. (2 кредити) 
 

Мета курсу -  розкрити антропологічні закономірності процесу взаємодії 
у системі „людина-людина”, визначити принципи функціонування цього 
процесу, формування категоріального апарату. 

Загальні компетенції: знати історичні витоки антропологічних знань; 
програми і механізми розвитку людини; історію становлення педагогічної 
антропології; закономірності, принципи, методи дослідження педагогічної 
антропології; внутрішні спонукання людини – мотиви поведінки, бажання й 
почуття, захоплення, потреби, інтереси тощо; умови розвитку креативності 
людини; розуміти: як олюднюється та соціалізується людина; як люди 
різного віку впливають один на одного; наскільки людина піддатна 
вихованню та навчанню на різних етапах життя; як людина усвідомлює свій 
розумовий процес, перевіряє його результат у процесі педагогічної взаємодії; 
уміти застосовувати антропологічні знання у соціально-педагогічній 
діяльності. 

Зміст курсу: 
Модуль 1 Формування антропології як самостійної наукової 

дисципліни 
НЕ 1.1. Еволюція педагогічної антропології. Місце педагогічної 

антропології в системі педагогічних знань. 
Історія поняття педагогічна антропологія та його сучасне трактування. 

Розробка педагогічної антропології як самостійної області знань. Педагогічна 
антропологія на початку ХХІ століття. Педагого-антропологічні основи 



педагогіки. Завдання педагогічної антропології. Проблеми і джерела 
педагогічної антропології 

НЕ 1.2. Програма і методика антропологічних досліджень. 
Напрями та методи історичної антропології. Визначення віку і статі за 

кістками скелета. Краніометрія та краніоскопія. Остеометричні дослідження. 
Методика збирання і транспортування кісткових рештків людей під час 
археологічних розкопок. Соматометрія та соматоскопія. Методика 
археологічних дерматогліфічних, гематологічних розвідок. 

НЕ 1.3. Закономірності, принципи та методи дослідження 
педагогічної антропології. 

Загальне, особливе і окреме в людині. Єдність загального, особливого і 
окремого. Основні принципи педагогічної антропології. Методи дослідження 
педагогічної антропології: Аналіз і синтез. Герменевтика (інтерпретація). 
Інші методи.Вивчення емпіричних закономірностей. 

НЕ 1.4. Вступ в педагогічну антропологію. 
Адресат, причини появи, мета, жанр праці К.Ушинського “Людина як 

предмет виховання, досвід педагогічної антропології”. Визначення 
К.Д.Ушинським поняття педагоічної антропології. Актуальність даної праці 
на сучасному етапі. 

Модуль 2 Становлення людини та її життя 
НЕ 2.1. Програма і механізми становлення і розвитку людини 
Біологічні програми розвитку людини. Культурно-історичні програми 

розвитку людини. Закон знарядно-знакового опосередкованого розвитку. 
Інші неусвідомлені впливи середовища. 

НЕ 2.2. Людина як предмет педагогічної антропології. 
Які основні поняття “Фізіологічної частини” праці К.Ушинського 

“Людина як предмет виховання, досвід педагогічної антропології”. Які 
особливості людського організму розглянуто у “фізіологічній частині”? Що 
про це говорить сучасна наука? Яке значення звичок у житті дитини? Які 
завдання у зв’язку з цим стоять перед вихователями? Що розуміє 
К.Ушинський під фізичним вихованням? Яке придає йому значення? 

НЕ 2.3. Внутрішні спонукання становлення і розвитку людини. 
Фактори розвитку людини та їх поєднання Мотиви поведінки людини. 

Задоволення і страждання. Розумові сили людини. Амбівалентність рушійних 
сил розвитку. 

НЕ 2.4. Розвиток людини в просторі і часі. 
Які фактори розвитку людини розглядаються в “Психологічній частині” 

праці К.Ушинського “Людина як предмет виховання. Досвід педагогічної 
антропології”? Яке значення слова в розвитку дитини? Яке значення і як 
взаємопов’язані процеси розвитку довільних і мимовільних психічних явищ? 
Чим пояснюється висока значимість гри для розвитку дитини? Які 
особливості і механізми розвитку свідомості розглядаються в даному розділі? 
Як дитина оволодіває простором і часом? Чим дитина відрізняється від 
дорослого? Як педагог може допомогти розвитку дитини, як істоти 
інтелектуальної, розумної, духовної і цілісної? 
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